Însușit în ședința Consiliului Județean Buzău din 26 martie 2020

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
RAPORT
privind activitatea autorităţii publice judeţene
în anul 2019
Potrivit art. 5 alin. (3) din Legea nr. 544/2001 privind accesul liber la
informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul
Judeţean Buzău are obligaţia să prezinte anual un raport de activitate care să
sintetizeze principalele realizări şi acţiuni ale autorităţii publice judeţene pentru
îndeplinirea competenţelor sale legale.
Raportul anual al autorităţii publice judeţene reprezintă o modalitate de a
informa cetăţenii judeţului despre îndeplinirea obiectivelor acestei autorităţi
publice locale şi de asigurare a transparenţei decizionale la nivelul administraţiei
publice judeţene.
În structura acestui raport au fost incluse şi rapoartele sintetice pentru
anul 2019 ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului
Judeţean Buzău, cuprinzând activităţi stabilite în realizarea obiectivelor
Programelor de activitate aprobate pentru anul precedent de către autoritatea
publică judeţeană deliberativă.
Principalele domenii de raportare reprezintă, în egală măsură, obiective
ale politicilor publice aparţinând atât Consiliului Judeţean Buzău, cât şi
instituţiilor şi serviciilor de sub autoritatea sa.

A. ACTIVITATEA DELIBERATIVĂ A CONSILIULUI JUDEŢEAN ŞI
RELAŢIA CU CETĂŢENII
Conform prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale sunt
obligate să stabilească regulile procedurale minimale aplicabile pentru
asigurarea transparenţei decizionale în cadrul acestora.
În baza art. 12 din Legea nr. 52/2003, Consiliul Judeţean Buzău întocmește
anual raportul privind transparenţa decizională, raport la care au acces toţi
cetăţenii interesaţi şi care este adus la cunoştinţă publică pe site-ul Consiliului
Judeţean Buzău, prin afişare la sediul propriu sau prin prezentare în şedinţă
publică.
În aplicarea principiului consultării cetăţenilor şi a asociaţiilor legal
constituite, prevăzut în art.2 din Legea nr.52/2003, Preşedintele și
vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Buzău au avut iniţiativă legislativă în 259
proiecte de hotărâri, fiind aduse la cunoştinţă publică prin publicare pe site-ul
Consiliului Judeţean Buzău.
Legea nr.52/2003 prevede și obligativitatea autorităţilor administraţiei
publice de a transmite proiectele de acte normative către cei care le-au solicitat
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în scris. În acest sens, menționăm că în anul 2019 nu a depus cerere vreo
persoană.
În anul 2019 Consiliul Judeţean Buzău s-a întrunit în 19 şedinţe, dintre
care: 12 ordinare, 6 extraordinare şi o ședință de îndată.
Aceste şedinţe au fost aduse la cunoştinţă publică prin postare pe site-ul
propriu al Consiliului Judeţean Buzău şi prin anunţ în mass-media locală. La
aceste şedinţe au participat, în calitate de invitaţi, şefi de instituţii publice dar
și persoane civile. Menționăm că şedinţele s-au desfăşurat în prezenţa
reprezentanţilor mass-mediei locale.
Conform art.11 din Legea nr. 52/2003, au fost întocmite minutele de
desfăşurare a şedinţelor plenului Consiliului Judeţean Buzău din anul 2019 și au
fost puse la dispoziţia celor interesaţi și publicate pe site-ul instituției.
Urmare faptului că procesul de elaborare a proiectelor de acte normative
s-a desfăşurat în condiţii de transparenţă şi legalitate, autoritatea publică
judeţeană nu a fost acţionată în justiţie pentru nerespectarea prevederilor
prezentei legi.
În conformitate cu prevederile art. 27 din Normele metodologice de aplicare
a Legii nr. 544/2001, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002,
Compartimentul informații publice şi secretariat ATOP a Judeţului Buzău din
structura Direcţiei juridice şi administraţie publică locală a Consiliului judeţean,
înfiinţat prin Hotărârea Consiliului judeţean nr. 49/2002, întocmeşte anual un
raport al cărui conţinut respectă prevederile legale menţionate.
În anul 2019, Compartimentul informații publice şi secretariat ATOP a
Judeţului Buzău 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 perioada ianuarie – decembrie 2019, au
fost primite un număr de 60 solicitări de informaţii de interes public, structurate
pe următoarele domenii:
- utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli) – 20;
- modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice – 4;
- acte normative, reglementări – 13;
- altele – 23.
Numărul de solicitări adresate:
1. pe suport de hârtie – 5 solicitări;
2. suport electronic – 34 solicitări;
3. verbal - 21.
Numărul de solicitări adresate de persoane fizice: 49 solicitări.
Numărul de solicitări adresate de persoane juridice: 11 solicitări.
Numărul de reclamaţii administrative: 0
Numărul de plângeri în instanţă: 0.
Costurile totale de funcţionare ale Compartimentului informaţii publice şi
secretariat ATOP a Judeţului Buzău în anul 2019 au fost incluse în bugetului
instituţiei, nefiind înregistrate distinct.
Sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes
public solicitate – 0.
Numărul de răspunsuri defalcat pe termene de răspuns:
- solicitări soluţionate în termen de 5 zile: 3
- solicitări soluţionate în termen de 10 zile: 46
- solicitări soluţionate în termen de 30 zile: 11
Măsurile luate pentru îmbunătăţirea activităţii procesului de asigurare a
accesului la informaţii de interes public:
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- afişarea în mod permanent a informaţiilor de interes public la avizierul
instituţiei, pe site-ul propriu;
- publicarea pe site-ului www.cjbuzau.ro a unor documente de interes
public conform Memorandumului privind creşterea transparenţei şi
standardizarea afişării informaţiilor de interes public;
- pregătirea, organizarea şi asigurarea funcţionării punctului de informare
- documentare al instituţiei pentru accesul publicului la informaţiile furnizate din
oficiu;
- în cazul formulării verbale a solicitării informaţia este furnizată pe loc.
Activitatea de soluţionare a petiţiilor este reglementată de Ordonanţa
Guvernului nr. 27/2002, aprobată prin Legea nr. 233/2002, care prevede la
art.14 că „semestrial, autorităţile şi instituţiile publice vor analiza activitatea
proprie de soluţionare a petiţiilor pe baza unui raport”. În acest sens,
Compartimentul informații publice şi secretariat ATOP a Judeţului Buzău a
întocmit semestrial acest raport.
În perioada ianuarie – decembrie 2019 s-a înregistrat un număr de 94
petiţii, dintre care:
- 63 petiţii, competenţa aparţinând Consiliului Judeţean Buzău;
- 30 petiţii, înaintate spre soluţionare altor autorităţi şi instituţii publice
competente;
- o petiție clasată, conform art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002.
Principalele probleme ridicate au vizat:
➢ cereri privind locuri de muncă;
➢ cereri sprijin financiar;
➢ cereri privind asfaltare/ reparare drumuri;
➢ sesizări privind condiţii necorespunzătoare transport călători;
➢ sesizări privind nerespectarea orarului/traseului stabilit transport
călători.
Conducerea Consiliului Judeţean Buzău a acordat în anul 2019 audienţe
unui număr de 634 persoane fizice şi reprezentanţi ai persoanelor juridice astfel:
Cine acordă audienţe

Nume şi Prenume

Număr audienţe

Preşedinte

Neagu Petre Emanoil

254

Vicepreşedinte

Petre Adrian Robert

150

Vicepreşedinte
Secretarul General al Judeţului

Lungu Romeo Daniel

139

Gavrilă Mihai Laurenţiu

91

Principalele probleme ridicate au fost:
➢ cereri pentru sprijin financiar sub diverse forme;
➢ cereri privind remediere drumuri;
➢ cereri de locuri de muncă;
➢ cereri de solicitare interviu angajare.
Toate persoanele care s-au prezentat în audienţă au fost ascultate cu mare
atenţie, stabilindu-se un dialog real, deschis şi constructiv. În cazul în care
problemele semnalate nu erau de competenţa Consiliului Judeţean Buzău,
persoanele interesate au fost consiliate şi îndrumate către instituţiile şi
autorităţile competente.
Concluzionând, se poate afirma că cetăţenii județului şi-au exercitat dreptul
de petiţionare în condiţiile legii, beneficiind din partea autorităţii publice
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judeţene, prin compartimentul de specialitate, de consultanţă şi de celeritate în
primirea răspunsului.
B. COMISII DE SPECIALITATE ŞI COMISII CU ROL JURISDICŢIONAL
1. Comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Buzău
Comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Buzău şi-au desfăşurat
activitatea conform prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a
Consiliului Judeţean Buzău, forma actualizată conform Codului administrativ
prin Hotărârea nr.164/2019, întrunindu-se de regulă lunar în două şedinţe
anterioare şedinţelor în plen ale autorităţii. În exercitarea atribuţiilor, comisiile
de specialitate au colaborat cu Secretarul general al judeţului Buzău şi cu
aparatul de specialitate al Consiliului judeţean.
Sintetic, situaţia întâlnirilor Comisiilor de specialitate în şedinţe, în anul
2019, se prezintă astfel:
1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi
administrarea domeniului public şi privat al judeţului (7 membri) – 22 şedinte
în anul 2019;
2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor
publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi
de arhitectură (5 membri) – 21 şedinţe în anul 2019;
3. Comisia pentru servicii publice, comerţ şi agricultură (5 membri) – 19
şedinţe în anul 2019;
4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură,
culte, protecţie socială, de tineret, sportive şi de turism (7 membri) – 19 şedinţe
în anul 2019;
5. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti (7
membri) – 20 şedinţe în anul 2019.
2. Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a județului Buzău
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică este un organism cu rol
consultativ, fără personalitate juridică, care se constituie şi funcţionează pe
lângă fiecare consiliu judeţean, desfăşurându-şi activitatea în conformitate cu
prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei
Române şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii
teritoriale de ordine public, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 787/2002, în
scopul asigurării bunei desfăşurări şi sporirii eficienţei serviciului poliţienesc din
unitatea administrativ-teritorială în care funcţionează.
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică asigură, prin activitatea sa,
reprezentarea şi promovarea intereselor comunităţii în scopul asigurării unui
climat de siguranţă şi securitate publică. În exercitarea atribuţiilor sale
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică emite hotărâri cu caracter de
recomandare, fără a avea competenţe în problemele operative ale Poliţiei.
Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale cu caracter permanent, ATOP Buzău are
constituit un secretariat executiv, format din trei persoane din cadrul Direcţiei
juridice şi administraţie publică locală a Consiliului judeţean, care asigură
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primirea şi transmiterea corespondenţei, pregătirea materialelor pentru
şedinţele de plen şi de comisii, redactarea proceselor-verbale etc.
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a judeţului Buzău şi-a desfăşurat
activitatea, atât în plen, cât şi în cele 3 comisii, pe baza Programului de activitate
întocmit şi aprobat. Astfel, în anul 2019 au avut loc 14 şedinţe de plen şi câte
10 şedinţe în cadrul fiecărei comisii în parte.
În cadrul şedinţelor de plen principalele teme discutate au fost:
- Planul Strategic al Autorităţii teritoriale de Ordine Publică a Judeţului
Buzău pentru anul 2019;
- evaluări periodice ale activităţii desfăşurate de efectivele Inspectoratului
de Poliţie Judeţean Buzău în anul 2019;
- evaluări periodice ale activităţii desfăşurate şi rezultatele obţinute de
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău în anul 2019;
- evaluări periodice ale activităţii desfăşurate şi rezultatele obţinute de
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean Buzău în anul 2019;
- analize privind activităţile referitoare la fenomene cu impact asupra
climatului de ordine şi siguranţă publică, desfăşurate de alte instituţii şi servicii
publice, precum Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău, Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău, Direcţia Sanitar - Veterinară şi
Siguranţa Alimentelor, Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică Buzău,
Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Buzău, Centrul de
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Buzău;
- analiza activităţii Poliţiei din municipiile Buzău şi Râmnicu Sărat, Poliția
din oraşele Nehoiu, Pătârlagele şi Pogoanele privind asigurarea ordinii şi liniştii
publice în aria de competență;
- au fost adoptate un număr de 16 hotărâri cu privire la:
- aprobarea Planului Strategic al A.T.O.P. Buzău pe anul 2019;
- aprobarea Raportului de activitate al A.T.O.P. Buzău pe anul 2018;
- emiterea unor recomandări privind eficientizarea activităţii serviciului
poliţienesc, a efectivelor de jandarmi, precum şi a efectivelor ISU în ceea ce
priveşte asigurarea securităţii civice a comunităţii.
Planul Strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului
Buzău a fost supus dezbaterii membrilor plenului şi apoi aprobării, constituind
elementul coordonator esenţial în activitatea depusă în anul 2019.
Principalele direcţii de acţiune pentru anul 2019, au fost cele care s-au
desprins din Strategia Naţională de Ordine şi Siguranţă Publică 2015 – 2020.
Documentul a condensat priorităţile strategice stabilite la nivel
internaţional sau naţional prin documente programatice, cu incidenţă în sfera
de activitate poliţienească, respectiv:
- strategia de Securitate Naţională a României;
- strategia de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane;
- planul naţional unic de acţiune pentru combaterea traficului de fiinţe
umane;
- strategia de prevenire a criminalităţii.
Obiectivele şi priorităţile locale stabilite de Inspectoratul de Poliţie
Judeţean Buzău şi A.T.O.P. au fost următoarele:
1. Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin
protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală, siguranţa
rutieră şi siguranţa transporturilor;
2. Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate şi transfrontaliere,
destructurarea grupărilor infracţionale;
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3. Asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea
evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a
infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice precum şi prin protecţia intereselor
financiare ale Uniunii Europene;
4. Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi
informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a
Poliţiei Române.
Pe parcursul anului 2019, pe comisii, principalele probleme abordate au
fost următoarele:
Comisia de coordonare, situaţii de urgenţă şi pentru petiţii:
- analize periodice privind organizarea şi executarea activităţilor specifice
de intervenţie ale Inspectoratului Judeţean de Poliţie, Inspectoratului de
Jandarmi Judeţean Buzău şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Neron
Lupaşcu” Buzău;
- analize periodice privind activitatea Poliţiei municipiilor Buzău şi Rm.
Sărat, precum şi oraşelor Nehoiu, Pogoanele şi Pătârlagele, pentru asigurarea
climatului normal de ordine şi siguranţă publică în zonele de competenţă;
- analize privind activităţilor desfăşurate pe linia prevenirii şi combaterii
delictelor silvice;
- analize periodice ale activităţilor desfăşurate de Poliţia Locală a
municipiului Buzău, prevăzute în Planul de ordine şi siguranţă publică;
- analize ale activităţii instituţiilor investite cu atribuţii de sprijin a
persoanelor aflate în situaţii de risc, ori cu comportamente inadecvate;
- analize privind activităţilor desfăşurate pe linia prevenirii şi combaterii
delictelor silvice.
Comisia de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de performanţă
minimali:
- urmărirea periodică a stadiului indicatorilor de performanţă minimali
pentru serviciul poliţienesc în anul 2019;
- dinamica de personal la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău în
cursul anului 2019;
- identificarea surselor bugetare şi extrabugetare pentru dotarea celor
trei instituţii: Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău, Inspectoratului de
Jandarmi Judeţean Buzău şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Neron
Lupaşcu” Buzău;
- analize periodice a măsurilor întreprinse pentru menţinerea unui climat
de siguranţă în traficul rutier şi pentru prevenirea evenimentelor rutiere;
- analize periodice asupra situaţiei persoanelor aflate în risc victimal, a
stărilor conflictuale şi stabilirea măsurilor pentru înlăturarea acestor stări de
pericol.
Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanţă şi
drepturile omului:
- întărirea colaborării Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău cu
Inspectoratul Şcolar Judeţean şi participarea la întâlnirile organizate cu cadrele
didactice în scopul reducerii gradului de victimizare în rândul minorilor şi de
implicare a acestora în comiterea de infracţiuni; măsuri cu caracter preventiv în
ceea ce priveşte fenomenul infracţional şi asigurarea unui climat de ordine şi
siguranţă publică în şcoli;
- modalităţile de antrenare a populaţiei în activităţi de asigurare a ordinii
publice şi pentru protejarea bunurilor personale;
- problemele romilor.
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Pornind de la o analiză amplă a indicatorilor de performanţă minimali
pentru serviciul poliţienesc, a datelor şi a informaţiilor prezentate de celelalte
instituţii participante, atât în şedinţele de plen cât şi în comisiile de lucru,
considerăm că pe parcursul anului 2019 acestea şi-au adus aportul la asigurarea
unui climat normal de ordine şi siguranţă publică în judeţul Buzău.
Aşa cum am precizat anterior, o componentă importantă a activităţii
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău a constat în
identificarea logisticii necesare pentru eficientizarea exercitării activităţilor
desfăşurate de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău, Inspectoratul de
Jandarmi Judeţean Buzău şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Neron
Lupaşcu” al Judeţului Buzău.

3. Comisia pentru Protecţia Copilului Buzău
Comisia pentru Protecţia Copilului Buzău (CPC) este organizată şi
funcţionează în baza Hotărârii Guvernului nr. 502/2017 hotărâre, dată în
aplicarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Actul de înfiinţare al Comisiei pentru Protecţia Copilului Buzău este
Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.126/2004, cu modificările şi
completările ulterioare, reorganizată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău
nr. 205/2017, act prin care s-a revizuit și Regulamentul de organizare și
funcționare a comisiei.
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 are atribuţii în ceea ce priveşte:
- încadrarea copiilor cu dizabilităţi într-un grad de handicap;
- stabilirea de măsuri de protecţie specială a copiilor lipsiţi temporar sau
definitiv de ocrotire părintească şi a celor care săvârşesc fapte penale dar nu
răspund penal;
- eliberarea atestatului de asistent maternal profesionist;
- soluţionarea plângerilor adresate de copii, în măsura în care soluţionarea
acestora nu este stabilită de lege în competenţa altor instituţii, etc.;
- monitorizarea fenomenului abandonului copiilor la nivel judeţean;
- întocmirea raportului trimestrial privind situaţia copiilor părăsiţi în
unităţile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în
risc social şi a activităţii de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuşi
riscului de a fi părăsiţi în unităţile sanitare, reîntorşi în familie;
- identificarea localităţilor în care există un număr mare de gravide în risc
social şi copii părăsiţi în spitale, analiză în urma căreia propune Consiliului
Judeţean Buzău susţinerea financiară şi metodologică a infiinţării şi dezvoltării
de servicii pentru copil şi familie.
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De asemenea, Comisiei îi revine un rol important în:
- promovarea drepturilor copilului în toate activităţile pe care le
întreprinde;
- informarea părinţilor cu privire la consecinţele plasamentului referitor la
raporturile pe care urmează să le aibă cu copii, inclusiv asupra drepturilor şi
obligaţiilor pe care le vor avea faţă de copil pe durata măsurii plasamentului;
- stabilirea, în condiţiile legii, a cuantumului contribuţiei lunare a părinţilor
la întreţinerea copilului pentru care s-a decis plasamentul, etc.
În activitatea pe care a desfăşurat-o în anul 2019 Comisia pentru Protecţia
Copilului Buzău, lucrând ca organism jurisdicţional, a avut următoarele obligaţii:
- să asculte părţile implicate şi interesate în luarea unor măsuri de
protecţie pentru copiii cu ale căror cazuri a fost sesizată (părinţi, copii, rude ale
acestora, alţi reprezentanţi legali);
- să solicite acordul părinţilor cu privire la măsurile de protecţie specială
pe care le-a dispus faţă de copii;
- să ţină seama de proiectul planului individualizat de protecţie şi de
raportul referitor la ancheta psiho-socială a copilului prezentate de specialistul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;
- să asigure confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la copii,
etc.
În perioada supusă raportării, Comisia pentru Protecţia Copilului s-a
întrunit în 48 de şedinţe şi a adoptat un număr de 1.787 hotărâri, din care:
1.553 pentru copilul cu handicap, 152 pentru copilul în dificultate socială şi 82
pentru asistenţii maternali profesionişti.
Ca unic gestionar al măsurilor de protecţie pentru copilul cu handicap,
Comisia a reuşit în anul 2019 reevaluarea în termen a unui număr de 1.553 de
certificate de încadrare în grad de handicap şi a rezolvat 270 cazuri noi de
încadrare în grad de handicap.
S-a continuat activitatea de monitorizare a reţelei de asistenţi maternali
profesionişti; pentru un număr de 21 persoane s-a eliberat atestatul de asistent
maternal profesionist, pentru 42 asistenţi maternali profesionişti s-a reînnoit
atestatul de asistent maternal profesionist şi s-a acordat viză anuală pentru
119 asistenţi maternali profesionişti. S-a retras un număr de 13 atestate, 4
cazuri pentru faptul că au solicitat aceasta din motive personale, 11 cazuri ca
urmare a pensionării și un caz ca urmare a renunțării la profesie.
Comisia şi-a exercitat în continuare rolul de consiliere a copilului şi a
familiei naturale în situaţii de criză, de sprijinire a acestora, cu implicarea directă
şi imediată a serviciilor specializate din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Buzău în colaborare cu autorităţile locale de
domiciliu al celor vizaţi, în special pe linia monitorizării. În acest sens, s-a
constatat că unele autorităţi locale nu stăpânesc situaţia concretă din teritoriu
şi că este nevoie de o mai mare implicare a acestora în ce priveşte acordarea
serviciilor cu caracter primar şi de colaborare în cazurile de dificultate socială.
Deoarece, s-au înregistrat probleme în ceea ce priveşte reintegrarea
copiilor în familia naturală este nevoie de o mai mare implicare a autorităţilor
locale în activitatea de monitorizare postintegrare care, conform legii este
realizată de către asistenţii sociali din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Buzău, în colaborare cu autorităţilor locale prin
lucrătorul social comunitar angajat al primăriei şi prin Comitetul local de sprijin
acolo unde acesta există.
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Tot pe acest palier al colaborării cu autorităţile publice locale, Comisia
pentru Protecţia Copilului sesizează nevoia unui număr mai mare de centre de
zi în comunităţile locale, care să preia şi astfel să prevină separarea copilului de
familia naturală.
De aceea, se va insista şi în viitor pe eficientizarea colaborării cu instituţiile
şi autorităţile publice cu competenţe în domeniul protecţiei drepturilor copilului
(primari, consilii locale, Inspectoratul judeţean şcolar, Autoritatea de sănătate
publică, Centrul judeţean de resurse şi de asistenţă educaţională, Inspectoratul
judeţean de poliţie Buzău) astfel încât să fie posibile intervenţiile autorităţilor
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 2019 şi necesitatea ca Serviciul public
specializat al judeţului – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului – să dezvolte noi servicii pe care să le pună la dispoziţia beneficiarilor
cum sunt cele specializate pentru copilul cu handicap (centre de consiliere şi
sprijin pentru părinţi şi copii, de terapii, mai ales în cazul copilului cu tulburări
de spectru autist), pentru copilul cu tulburări comportamentale, etc.; să
diversifice şi să crească calitatea acelor servicii care se adresează copilului care
a săvârşit fapte penale dar nu răspunde penal, precum şi a celor care se
adresează tânărului care a împlinit 18 ani şi ne referim în mod concret la
serviciile de tip vocaţional; să dezvolte serviciile de consiliere, în special
consilierea psihologică astfel ca la încetarea măsurii de protecţie beneficiarul
acesteia să fie în câştig şi nu în pierdere.
Analizând activitatea Comisiei pentru protecţia copilului se poate trage
concluzia că aceasta şi-a dus la îndeplinire atribuţiile prevăzute de lege în
condiţii de eficienţă şi operativitate:
- a respectat mandatul dat de Consiliul judeţean;
- a contribuit la realizarea sau derularea obiectivelor operaţionale cuprinse
în Strategia judeţeană aprobată, inclusiv în parteneriat cu celelalte instituţii
abilitate;
- a contribuit la înlăturarea prejudecăţilor şi a mentalităţilor atât a
instituţiilor şi autorităţilor, cât şi a părinţilor, copiilor şi cadrelor didactice legat
de învăţământul special integrat;
- şi-a adus propria contribuţie la mai buna definire a direcţiilor de acţiune
a activităţii de asistenţă socială din judeţ etc.

4. Comisia Judeţeană de Evaluare a
Persoanelor Adulte cu Handicap
În baza prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările
ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr.430/2008 pentru aprobarea
Metodologiei privind organizarea și functionarea Comisiei de evaluare a
persoanelor adulte cu handicap a fost aprobat Regulamentul de organizare și
functionare a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Buzău și
componența acesteia, prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.71/2011.
Componența Comisiei a fost actualizată prin Hotărârea Consiliului Județean
Buzău nr. 165/2019.
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În cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Buzău a fost înființat Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu
Handicap, în conformitate cu prevederile art.88 din Legea nr. 448/2006.
Serviciul are o relație de colaborare permanentă cu compartimentul
Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, precum și
cu C.E.P.A.H., în vederea respectării termenelor legale de soluționare a cererilor
depuse.
Comisia, ca organ de specialitate în subordinea Consiliului Judeţean
Buzău, are activitate decizională în domeniul încadrării în grad de handicap
pentru adulţi.
Comisia Judeţeană de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap are
următoarea componenţă:
➢ un președinte, medic specialist în expertiza medicală şi recuperarea
capacităţii de muncă, absolvent de cursuri de management în domeniul sociomedical;
➢ un medic, specialist în medicina generală;
➢ un reprezentant desemnat de organizaţiile neguvernamentale
autorizate, care desfasoară activitaţi în beneficiul persoanelor cu handicap;
➢ un psiholog;
➢ un asistent social.
Pe parcursul anului 2019, Comisia a îndeplinit următoarele atribuţii:
- analiza documentaţiei pentru încadrarea în grad și tip de handicap;
- evaluarea persoanei şi întocmirea programului individual de reabilitare
și integrare socială, ce cuprinde acţiunile medicale, educaţionale/profesionale şi
activităţi servicii/sociale necesare pentru recuperarea, readaptarea, instruirea şi
integrarea socială a persoanei cu handicap;
- evaluarea și reajustarea programului individual de reabilitare și integrare
socială la sfârsitul perioadei pentru care a fost realizat, sau ori de cate ori a fost
nevoie;
- emiterea certificatelor de încadrare a persoanei într-o categorie şi grad
de handicap;
- eliberarea certificatelor de orientare profesională;
- eliberarea de decizii de admitere/prelungire în centre de specialitate
aflate în structura D.G.A.S.P.C. Buzău, precum şi în Centrul respiro, din cadrul
Complexului de Servicii Comunitare nr.2 Buzău şi în C.I.T.O. Rîmnicu-Sărat,
aflat în subordinea D.G.A.S.P.C. Buzău;
- eliberarea de decizii privind încetarea acordării de servicii sociale.
În exercitarea atribuţiilor privind încadrarea unei persoane adulte într-un
grad de handicap, Comisia de Evaluare analizează dosarul întocmit de Serviciul
de Evaluare Complexă pentru Persoane Adulte cu Handicap.
În cadrul Direcţiei Generale de Asistentă Socială şi Protecţia Copilului a
fost înfiinţat Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap
în conformitate cu prevederile art. 88 din Legea nr. 448/2006.
De asemenea, a fost aprobat Regulamentul de organizare și funcţionare a
Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Buzău prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Buzău nr.71/2011. În conformitate cu prevederile amintite
mai sus, Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap are
o relaţie de colaborare permanentă cu compartimentul Secretariatul Comisiei de
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, precum şi cu Comisia de Evaluare a
Persoanelor Adulte cu Handicap, în vederea respectării termenelor legale de
soluţionare a cererilor depuse.
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Documentele necesare în vederea evaluării complexe sunt următoarele:
a) cerere-tip de evaluare complexă;
b) copie documente de identitate;
c) documente medicale (referat privind situaţia medicală prezentă,
întocmit de medicul specialist, scrisoare medicală-tip completată de medicul de
familie, numai în situaţia primei prezentări la Serviciul de Evaluare Complexă,
investigaţii paraclinice solicitate de Serviciul de Evaluare Complexă.
d) anchetă socială, efectuată de serviciul specializat din cadrul Primăriei,
în a cărei rază işi are domiciliul sau resedinţa persoana solicitantă.
Serviciul de Evaluare Complexă evaluează persoana din punct de vedere
medico-psiho-social şi întocmeşte raportul de evaluare complexă, cu
propunerea de încadrare în grad de handicap.
Comisia analizează documentaţia şi stabileste încadrarea în grad și tip de
handicap.
În anul 2019 Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Buzău
a evaluat un număr total de 7.161 persoane. Dintre acestea, un număr de 5.403
persoane s-au prezentat la Comisie pentru reevaluare, iar un număr de 1.758
persoane au fost cazuri noi.
Comparând numărul persoanelor evaluate în anul 2019 (7.161 persoane)
cu cel din anul 2018 (6.588 persoane) se constată o scădere a numărului total
de persoane evaluate în 2019, cu 573 persoane.
➢ cazurile reevaluate în 2019 (5.403), fiind mai puține cu 85 persoane faţă
de 2018 (4.745),
➢ dosarele noi evaluate în anul 2019 (1.758), fiind mai multe cu 85 față de
2018 (1.843).
În anul 2019 dintre cele 1.758 persoane care au solicitat pentru prima
dată evaluare la Comisie :
- 104 persoane au fost preluate de la Comisia pentru Protecţia Copilului
(cu 36 cazuri mai multe față de 2018);
- 23 persoane au fost încadrate în gradul 0 de handicap (cu 10 persoane
mai multe față de anul 2018);
- 47 persoane au primit certificate de respingere pentru încadrare în
categorie şi grad de handicap, fiind considerate persoane bolnave şi nu persoane
cu handicap, în conformitate cu Ordinul M.S. nr. 726/2002 privind criteriile pe
baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru adulţi şi se aplică măsurile
de protecţie specială a acestora.
Din cele 5.403 cazuri care s-au prezentat la reevaluarea anuală, 31 cazuri
au primit certificate de respingere, fiind considerate persoane bolnave şi nu
persoane cu handicap, în conformitate cu Ordinul M.S. nr. 726/2002 privind
criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru adulţi şi se
aplică măsurile de protecţie specială a acestora.
Din totalul de evaluări efectuate în anul 2019 de către C.E.P.A.H. –
Buzău, cele 7.161 cazuri au primit următoarele încadrări:
- 1.441 persoane au fost încadrate în gradul grav de handicap (cu 57
cazuri mai puține decât în 2018);
- 4.348 persoane au fost încadrate în gradul accentuat de handicap (cu
473 cazuri mai multe decât în 2018);
- 1.225 persoane au fost încadrate în gradul mediu de handicap (cu 129
cazuri mai multe decât în 2018);
- 69 persoane au fost încadrate în gradul uşor de handicap (cu 28 cazuri
mai multe decât în 2018);
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- restul de 78 persoane au fost respinse (același număr de cazuri ca și în
2018);
Au fost respinse un număr de 78 dosare, din care:
- 31 dosare care au primit respingere, au fost dosare vechi,
- 47 dosare care au primit respingere, au fost dosare noi.
Conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.51/2017 pentru
modificarea și completarea unor acte normative, art. 31, alin. (5) și art. 87 din
Legea nr. 448/2006, se modifică și va avea următorul cuprins: „Certificatele
emise potrivit prevederilor alin. (4) pot fi contestate de către titularii acestora
în termen de 30 zile calendaristice de la comunicare, în instanța de contencios
administrativ competentă, potrivit Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modificările și completările ulterioare, cererile adresate instanței
fiind scutite de taxa judiciară de timbru”.
În anul 2019 au fost contestate în instanță un număr de 26 Certificate de
încadrare în grad de handicap eliberate de C.E.P.A.H. Buzău.
Urmare acestui fapt, au fost solutionate cauzele în contencios
administrativ și fiscal formulate și au fost emise hotărâri de respingere a
acțiunilor formulate de reclamanți (cu drept de recurs) pentru un număr de 2
cazuri rămase din anul 2018 și pentru un număr de 13 cazuri din anul 2019. În
favoarea reclamanților nu a fost emisă nicio hotărâre judecătorească.
Pe parcursul anului 2019, Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu
handicap a eliberat Decizii de admitere internare/prelungire/încetare internare
în Centre Publice Rezidenţiale, după cum urmează:
Numărul total de Decizii eliberate au fost 67, din care:
- Decizii de admitere/prelungire în centre publice rezidenţiale: 39;
- Decizii privind încetarea acordării de servicii sociale: 19;
- Pentru un număr de 3 cereri de accesare de servicii medicopsihosociale s-au emis Decizii de respingere cu următoarea motivare: ”lipsă
locuri”, conform adreselor primite de la Centrele aflate în subordinea
D.G.A.S.P.C. Buzău;
- Pentru un număr de 6 cereri au fost emise decizii de transfer (incetareadmitere) în cadrul Centrelor specializate de acordare de servicii sociale din
subordinea DGASPC Buzau.
În cadrul unor ședinte extraordinare, în datele de 09.01.2019, 23.04.2019
și 06.06.2019 s-au înlocuit un număr de 20 Certificate de încadrare în grad de
handicap cu valabilitate – permanent, emise până în anul 2016, înlocuire făcută
în temeiul art. III din H.G. nr. 927/2016. Această înlocuire a fost făcută în urma
identificării unor cazuri pentru care nu au fost aplicate prevederile art.III din
H.G. nr. 927/2016 și realizării demersurilor necesare intrării în legalitate.
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C. ACTIVITĂŢI PRIVIND DEZVOLTAREA ECONOMICĂ
ŞI SOCIALĂ A JUDEŢULUI
1. ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI
PRIVAT AL JUDEŢULUI BUZĂU
Domeniul public al Judeţului Buzău, atestat prin Hotărârea Guvernului
nr.1348/2001, cu modificările și completările ulterioare, este constituit dintr-un
număr de 57 imobile care sunt administrate de Consiliul Judeţean Buzău, de alte
instituţii/în folosinţa gratuită a altor instituţii/concesionate după cum urmează:
- 35 imobile sunt date în administrarea unor instituţii publice din judeţ,
respectiv: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Biblioteca
Judeţeană ”V. Voiculescu” Buzău, Muzeul Judeţean Buzău, Spitalul Judeţean de
Urgență Buzău, A.J.O.F.M. Buzău, Staţia de Salvare, Centrul Județean de
Cultură și Artă Buzău;
- 6 imobile sunt date în folosinţă gratuită unor instituţii publice din judeţ;
- 15 imobile sunt în administrarea directă a Consiliului Judeţean Buzău;
- 1 imobil este concesionat.
Prin Hotarârile Consiliului Local Rm. Sărat nr.126/2018 și nr. 294/2018
au fost transferate din domeniul public al municipiului Rîmnicu Sărat în domeniul
public al judeţului Buzău două imobile aflate pe raza municipiului.
Prin Hotarârea Consiliului Local al comunei Colți nr.1/2019 a fost
transferat din domeniul public al comunei Colți în domeniul public al județului
Buzău imobilul cu destinația de ”Muzeul Chihlimbarului”, imobil care se află în
administrarea Muzeului județean Buzău.
În cursul anului 2019, au fost derulate următoarele activităţi:
- au fost finalizate procedurile privind achiziţia imobilului cu teren aferent
situat în municipiul Buzău, bdul N. Bălcescu nr.48, imobil declarat ca aparținând
domeniului public al județului;
- au fost începute lucrările privind ”Restaurarea, conservarea și
modernizarea imobilului situat în Municipiul Buzău, bdul N. Bălcescu nr. 40, în
vederea înființării ”Centrului muzeal I.C. Brătianu”;
- au fost finalizate lucrările de reabilitare la obiectivul de investiție
”Reabilitare Clădire bdul N. Bălcescu nr. 44”;
- s-a finalizat licitația pentru achiziția serviciului de elaborare a proiectului
tehnic și de execuție lucrări la obiectivul de investiții ”Consolidare, restaurare și
dotare Biblioteca Județeană Vasile Voiculescu Buzău”;
- au fost demarate acțiuni privind obținerea de fonduri în scopul realizării
obiectivului de investiții ” Construire bază sportivă proiect tip II (nevăzători);
- a fost demarată procedura de achiziție a serviciilor de întocmire a
documentaţiilor tehnico-economice pentru următoarele obiective de investiții:
• ”Eficientizarea energetică a clădirilor C1 și C2 din incinta imobilului situat
în Municipiul Buzău, bdul N. Bălcescu nr. 48” – Expertiză tehnică și documentație
de avizare a lucrărilor de intervenții;
• ”Extinderea şi dotarea Unităţii de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean
de Urgență Buzău” - Proiect tehnic și execuție lucrări.
- au fost achiziționate serviciile de întocmire a documentaţiilor tehnicoeconomice pentru următoarele obiective de investiții:
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• “Construcție modulară tip container cu funcţiunea de Centru Militar
Judeţean” – municipiul Buzău, strada Bistriţei nr. 45 - Proiect tehnic și execuție
lucrări;
• ”Realizare parc balnear, stațiunea Sărata Monteoru, comuna Merei”Tema de proiectare și Studiu de fezabilitate.
- au fost semnate contracte de finanţare pentru obiectivele de investiţii:
• ”Extinderea şi dotarea Unităţii de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean
de Urgență Buzău”;
• ”Eficientizarea energetică a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă
Buzău”- Municipiul Buzău, Strada Horticolei nr. 56.
- a fost demarata procedura de achiziție lucrări pentru obiectivul de
investiții ”Eficientizarea energetică a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă
Buzău”- Municipiul Buzău, Strada Horticolei nr. 56.
- au fost achiziționate o parte din echipamentele și dotările medicale
pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare structurală și funcțională a Spitalului
Județean de Urgență Buzău - etapa I- Modernizare și extindere bloc operator”.
În administrarea Consiliului Judeţean Buzău se află un număr de 38
drumuri judeţene cu o lungime totală de 951,476 km şi 187 poduri.
În calitate de administrator al infrastructurii de drumuri de interes
judeţean, Consiliul Judeţean Buzău are ca atribuţie, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare, realizarea tuturor activităţilor de interes public
referitoare la administrarea drumurilor şi podurilor de interes judeţean, care să
permită menţinerea lor într-o stare tehnică corespunzătoare, precum şi
exploatarea şi utilizarea lor în condiţii de siguranţă.
În acest sens, prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.62/2019 privind
aprobarea Programului de lucrări de întreţinere curentă/periodică şi reparaţii,
consolidări, modernizări şi reabilitări drumuri şi poduri aflate în administrarea
Consiliului Judeţean Buzău şi respectiv, a Programului de lucrări de reabilitare,
modernizare şi/sau asfaltare drumuri şi poduri aflate în administrarea Consiliului
Judeţean Buzău finanţate prin PNDL în anul 2019 s-au stabilit lucrările de
întreţinere curentă şi periodică a drumurilor şi podurilor judeţene, reparaţii,
reabilitări, modernizări, funcţie de necesităţile obiective de intervenţie şi de
posibilităţile financiare de acoperire a acestor necesităţi. Lucrările au fost
executate pe bază de contracte multianuale atribuite în urma unor proceduri de
achiziţie, cu clauze ferme.
Întreţinerea curentă pe timp de vară cuprinsă în acordul cadru pentru
perioada 2017-2021 a permis executarea lucrărilor de întreţinere curentă şi
periodică constând în general din reparaţii îmbrăcăminţi asfaltice prin plombare,
întreţinere drumuri pietruite, valoarea totală a acestor cheltuieli fiind de
10.048.632 lei.
Prin acordul cadru pentru execuţia de covoare asfaltice, valabil pentru
perioada 2018-2022, s-au executat covoare asfaltice care au contribuit la
îmbunătăţirea stării de viabilitate pe un total de 50,72 km pe următoarele
drumuri judeţene:
DJ 202, km 12+375 – 18+500, Puieşti – Dăscăleşti, L = 6,12 km;
DJ 203A, km 36+600 – 37+400, Valea Râmnicului, L = 0,8 km;
DJ 203A, km 26+500 – 31+700, Grebănu – Plevna, L = 8,1 km
DJ 203I, km 21+500 – 32+000, Pogoanele – Lipănescu, L = 10,50 km;
DJ 102H, km 24+000 – 27+000, Casota – Corbu – DN2, L = 3,0 km;
DJ 203D, km 11+000 – 12+700, Brădeanu, L = 1,7 km;
DJ 203I, km 10+000 – 17+000, Caragele – Pogoanele, L = 7,0 km;
DJ 203A, km 45+900 – 52+500, Sălcioara – Ghergheasa, L = 6,6 km;
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DJ 215A, km 12+700 – 15+800, Blăjani, L = 3,10 km;
DJ 203L, km 9+100 – 12+900, Berca – Rătești, L = 3,8 km.
Valoarea totală executată şi decontată pentru covoare asfaltice este de
16.071.903 lei.
Pe toate drumurile judeţene din administrarea Consiliului Judeţean Buzău,
S.C. DOMENII PREST SRL, societate înființată de Consiliul județean, a executat
lucrări de siguranţă rutieră constând în reparaţii şi montare indicatoare rutiere,
marcaje rutiere, toaletare drumuri. Valoarea totală a acestor lucrări este de
1.225.280 lei.
În cursul anului 2019 au fost finalizate lucrările de consolidări zone
alunecătoare și de refacere a infrastructurii rutiere pentru care au fost alocate
fonduri guvernamentale, dar şi de la bugetul județului, pe drumurile:
- DJ 205, Finţeşti, km 37+030 și km 38+500;
- DJ 205B, Năeni, km 7+400;
- DJ 102F, în mai multe puncte pe raza comunelor Căneşti şi Chiliile;
- DJ 220A, Policiori, km 0+300;
- DJ 204M, km 0+000 – 6+500, Mânzăleşti – Jgheab – refacere drum;
- DJ 203K, Furtunești, km 118+100.
Valoarea acestor lucrări este de 13.149.441 lei.
În vederea asigurării circulației rutiere în condiții de siguranță și confort
au fost modernizate și reabilitate următoarele tronsoane de drumuri județene:
- DJ 203C, Florica, km 17+300 – 19+000;
- DJ 203A, Mărgăritești – Batogu, km 13+300 – 15+000;
și s-au demarat lucrările de modernizare pe:
- DJ 203A, Batogu – Murgești – Livada, km 15+000 – 22+000 – lucrare
în continuare în 2020;
- DJ 220, Buda – Valea Salciei, km 70+000 – 78+500 – lucrare în
continuare în 2020.
Valoarea acestor lucrări este de 10.850.695 lei.
În cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Consiliul Județean
Buză a terminat implementarea proiectului ”Modernizare DJ 203H, km 16+00025+500, Buda – Alexandru Odobescu – limită judeţ Vrancea, judeţul Buzău” și
a început execuția lucrărilor la obiectivele:
- Stimularea mobilităţii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii
rutiere de transport pe tronsonul limită județ Brăila - Robeasca – Vadu Paşii
(E85);
- Modernizare DJ 203K, km 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu Muncii.
Implementarea acestor proiecte va conduce la modernizarea drumurilor
județene și va contribui la creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale
și urbane situate în apropierea rețelei TEN-T.
Pe parcursul anului 2019, în cadrul Programului Național de Dezvoltare
Locală (PNDL), finantat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.
28/2013, cu modificările și completările ulterioare, Subprogramul Infrastructură
la nivel județean, au fost derulate următoarele obiective de investiții:
Domeniul drumuri de interes județean: Au fost finalizate lucrările la
obiectivul ”Reabilitare DJ 203 L, km 17+200-29+400, Pârscov – Cozieni”,
valoarea decontată în 2019 fiind de 1.132.479 lei.
Domeniul poduri, podete, punți pietonale: În anul 2019 au fost continuate
lucrările la obiectivul „Refacere pod peste râul Buzău, satul Vadu Pașii,
extravilanul comunei Vadu Pasii”, monument istoric categoria B, lucrările
executate şi decontate fiind în valoare de 5.634.433 lei.
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Urmare finalizării procedurilor de achiziție au fost încheiate contractele
pentru servicii proiectare și execuție lucrări privind obiectivele ce vor fi finanţate
în cadrul Programului National de Dezvoltare Locală, respectiv:
- Reabilitare drum judeţean DJ 203L, km 29+400 – 50+000, Cozieni –
Bozioru – Brăieşti, județul Buzău;
- Modernizare DJ 204C, km 60+000 – 84+500, limită județ Vrancea –
Bisoca – Săruleşti – Vintilă Vodă.
În cadrul Compartimentului autorizaţii, avize, documentaţii şi bază de date
în infrastructura rutieră, pentru anul 2019, s-au eliberat:
- 158 acorduri prealabile;
- 157 autorizaţii de amplasare şi acces la drum;
- 6 avize privind reţelele de drumuri judeţene pentru aprobare PUZ.
DOMENIUL ACHIZIŢII PUBLICE
Prin intermediul Serviciului Achiziţii Publice şi Contracte, Consiliul
Judeţean Buzău a perfectat în cursul anului bugetar 2019, un număr total de
126 contracte, în urma derulării procedurilor de achiziţie publică de produse,
servicii sau lucrări, finanţate atât de la bugetul propriu al judeţului, cât şi din
fonduri europene.
În funcţie de natura achiziţiei, putem defalca după cum urmează:
Achiziții de produse – 48 contracte,
Achiziții de servicii – 57 contracte,
Achiziții de lucrări – 21 contracte.
Din punct de vedere al procedurilor de achiziţie publică aplicate în
vederea atribuirii acestor contracte, distingem:
• Licitații deschise: 16 proceduri,
• Negocieri fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare – o
procedură,
• Proceduri simplificate online: 15 proceduri.
Prin utilizarea S.I.C.A.P. s-a asigurat respectarea prevederilor legale,
procedurile de achiziţie publică derulându-se, de regulă, online.

2. GESTIONAREA SERVICIILOR DE UTILITATE PUBLICĂ
În vederea îndeplinirii obiectivului: asigurarea şi coordonarea elaborării
Strategiei judeţene privind dezvoltarea serviciilor comunitare de utilităţi publice,
a planurilor de implementare aferente, a Planului – director pentru fiecare sector
al serviciilor comunitare de utilităţi publice şi supunerea spre aprobare plenului
Consiliul Județean Buzău, monitorizarea implementării acestora, principala
activitate din anul 2019 constă în centralizarea şi transmiterea semestrială a
rapoartelor de monitorizare şi evaluare pentru fiecare tip de serviciu comunitar
de utilităţi publice prin SCUP către Unitatea Centrală de Monitorizare, precum şi
autorităţile de management care gestionează instrumentele structurale şi
programele operaţionale cu impact în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi
publice, după caz, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Serverul ce găzduiește aplicația informatică scup.mdrap.ro prin care se
transmit datele referitoare la situațiile existente și programele multianuale
pentru serviciile comunitare de utilități publice este în continuare indisponibil
din motive tehnice.
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Având în vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice
nr. 51/2006, republicată, cu modificările ulterioare, precum și introducerea
alimentării cu gaze naturale în categoria serviciilor de utilități publice, în funcție
de reglementările, normele de aplicare etc. care se vor elabora de către Minister
și/sau Agenția de Reglementare se va demara procedura necesară
elaborării/actualizării Strategiei judeţene privind dezvoltarea serviciilor
comunitare de utilităţi publice.
În ceea ce privește Planul Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului
Buzău, a fost inițiată procedura de instituționalizare a procesului de actualizare.
Agenția pentru Protecția Mediului Buzău a transmis Consiliului Județean Buzău
Planul Local de Acţiune pentru Mediu al județului Buzău, actualizat, în baza
prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția
mediului, cu modificările și completările ulterioare, așa cum este stipulat în
„Ghidul practic al planificării de mediu”, elaborat de către Ministerul Mediului și
Pădurilor, care a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău
nr.39/2019. Activitatea specifică o constituie monitorizarea semestrială,
împreună cu alte autorităţi publice judeţene şi locale, a implementării
măsurilor/acţiunilor cuprinse în Planul local de acţiune pentru mediu al judeţului
Buzău - formă actualizată.
În vederea conformării cu prevederile art.21, alin.(2) lit.a) din Legea
nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și a prevederilor Hotărârii
Guvernului nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a
planurilor de calitate a aerului, planurilor de acțiune pe termen scurt și a
planurilor de menținere a calității aerului, Consiliul Judeţean Buzău desfășoară
procedura de elaborare a Studiului de calitate a aerului, necesar întocmirii
Planului de menținere a calității aerului pentru indicatorii pulberi în suspensie
(PM10 și PM2,5), benzen (C6H6), dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO),
plumb (Pb), arsen (As), cadmiu (Cd), nichel (Ni) și dioxid de azot și oxizi de azot
(NO2/NOx) pentru judeţul Buzău. Documentația actualizată este în etapa finală
de avizare la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău.
În vederea îndeplinirii obiectivului „Coordonarea procesului în cazul
proiectelor de investiţii publice ce necesită o abordare judeţeană sau care
înglobează oraşe şi/sau zone rurale şi colaborează cu agenţiile de dezvoltare
regionale în cazul proiectelor cu abordare regională şi asistarea operatorilor şi
autorităţilor administraţiei publice locale în procesul de accesare şi atragere a
fondurilor pentru investiţii”, principalele activităţi desfăşurate în anul 2019 au
fost:
• acordarea de consultanţă şi asistenţă de specialitate în vederea obţinerii
finanţării din fonduri UE şi implementarea proiectelor:
- “Consolidare, restaurare şi dotare Biblioteca Judeţeană “Vasile
Voiculescu” Buzău” ;
- “Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat al Spitalului Județean de
Urgență Buzău”;
- “Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de
Urgență Buzău”.
• acordarea de consultanţă de specialitate şi îndrumarea personalului din
primării şi din instituţii subordonate, principalele activităţi desfăşurate au fost:
- acordarea de consultanță și asistență de specialitate în vederea preluării
spațiului cu amenajările aferente situat în Complex Comercial GALLERIA Buzău,
cu destinația de Bibliotecă județeană și monitorizarea contractului de închiriere;
- acordarea de consultanță și asistență de specialitate în vederea finalizării
achiziției publice și monitorizarea contractului de urmărirea comportării în timp
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a construcției Bibliotecii Județene în perioada de la începerea descărcării
construcției (relocarea Bibliotecii Județene în noua locație situată în Complex
Comercial GALLERIA Buzău) și pâna la începerea execuției lucrărilor din cadrul
proiectului ”Consolidare, restaurare şi dotare Biblioteca Județeană “Vasile
Voiculescu” Buzău”.
- acordarea de consultanţă şi asistenţă de specialitate operatorului de apă
ce are în concesiune Sistemul de alimentare cu apă a comunelor situate pe Valea
Slănicului.
Participarea săptămânală, în cadrul Colectivului judeţean de Avizare
Tehnică, la
analizarea proiectelor supuse procedurii de evaluare pentru
emiterea acordului de mediu şi respective, în cadrul Comitetului Special
Constituit la analiza Planurilor şi Programelor supuse procedurii de evaluare de
mediu.
Urmare intrării în vigoare în data de 09.01.2019 a Legii nr. 292/2018
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra
mediului, au fost transmise în termenul legal de 20 de zile punctele de vedere
referitoare la proiectele propuse și puse la dispoziție de către Agenția pentru
Protecția Mediului Buzău.
În anul 2019, în cadrul Consiliului Tehnico-Economic al Consiliului
Judeţean Buzău au fost examinate documentaţii tehnico-economice şi s-au emis
11 Avize Tehnico-Economice (s-a asigurat pregătirea, desfăşurarea lucrărilor
şedinţelor, consemnarea obiecţiunilor, analizarea documentaţiilor şi elaborarea
avizelor CTE).
S-a actualizat baza de date şi Registrul Electronic al Proceselor verbale/
Avizelor CTE.
În cursul anului 2019 s-a realizat inventarierea elementelor de natura
activelor, datoriilor și capitalurilor proprii aflate în patrimoniul Consiliului
Judeţean Buzău şi s-au întocmit procesele verbale de inventariere pentru:
- bunurile de natura imobilizărilor corporale şi necorporale în curs de
execuţie;
- obiectele de inventar, imobilizări corporale și necorporale și bunuri
achiziționate în cadrul proiectelor din fonduri europene.
Având în vedere Dispoziția nr.117/24.05.2018 a Președintelui Consiliului
Județean Buzău, pentru stabilirea măsurilor organizatorice privind protecția
datelor cu carácter personal, persoana desemnată din cadrul structurii
funcționale a consiliat persoanele implicate cu privire la prevederile
Regulamentului și obligația de a respecta dispozițiile legale în vigoare.
În cadrul Biroului de consiliere pentru persoane fizice și juridice și de
verificare a documentațiilor necesare în vederea obținerii avizelor și
autorizațiilor pentru facilitarea realizării investițiilor finanțate din fonduri
europene, guvernamentale și locale, înființat în conformitate cu Ordinul
Prefectului Județului Buzău nr. 129/16.02.2018, s-au asigurat lucrările de
secretariat prin pregătirea desfășurării întrunirilor periodice, analiza cererilor și
a documentațiilor depuse și s-au consemnat rezultatele activității în Registrul
de evidență, Fișa de consiliere, Chestionarul de evaluare a gradului de satisfacție
a clientului. Până la finele anului 2019 s-a înregistrat un număr de 88 cereri
pentru consiliere, din care: 55 pentru persoane fizice și 33 pentru persoane
juridice. Consultanța a vizat ca surse de finanțare PNDR 2014-2020, START-UP
NATION, AFM și POR - Axa 2.
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3. ACTIVITATEA DE TRANSPORT PUBLIC RUTIER DE PERSOANE
PRIN SERVICII REGULATE ÎN TRAFIC JUDEŢEAN
DESFĂŞURATĂ ÎN ANUL 2019
Programul de transport
În anul 2019 am traversat o perioadă de modificări legislative în domeniul
transportului județean de călători. Prin Ordonanța de urgență Guvernului
nr.51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul
transportului de persoane, transportul județean de persoane prin servicii
regulate a fost scos din sfera serviciilor publice și transformat în transport
comercial.
De asemenea, a fost prelungită valabilitatea Programului județean de
transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 48/2016,
modificat prin Hotărârea nr. 238/2016, de la data de 30.06.2019 până la data
de 30.06.2023.
În decursul anului 2019, Biroul de Transport nu a organizat sesiuni de
atribuire electronice întrucât, Normele metodologice privind aplicarea
prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transportului rutier contracost de persoane prin servicii regulate la nivel județean au fost emise în luna
august 2019 și au neclarități în legătură cu funcționarea Sistemului național
gestionat de Agenția pentru Agenda Digitală a României.
În perioada analizată s-au înregistrat un număr de 16 sesizări cu privire la
modul de desfăşurare a serviciului judeţean de transport, respectiv:
- 5 de la utilizatorii finali,
- 10 de la autorităţile publice locale,
- una de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Buzău-Mărăcineni.
Răspunsurile la sesizările formulate au fost comunicate în termenul legal.
Se constată în anul 2019 o scădere substanțială a numărului de sesizări
adresate de către utilizatorii finali, față de anul precedent.

4.GESTIONAREA BUGETULUI JUDEŢULUI BUZĂU
Printre alte atribuții, preşedintele Consiliului judeţean Buzău exercită și
funcţia de ordonator principal de credite, conform art.191, alin. (4) lit. a) din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare.
În conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău, Direcţia Economică este structura
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău prin
intermediul căreia autoritatea publică judeţeană asigură elaborarea şi
fundamentarea bugetului propriu al judeţului în condiţii de echilibru bugetar,
precum şi gestionarea patrimoniului, corespunzător îndeplinirii obiectivelor
Consiliului Judeţean.
Pentru elaborarea bugetului propriu al Consiliului Județean pe anul 2019
au fost analizate proiectele de buget ale instituțiilor din subordinea Consiliului
Județean Buzău, respectiv: instituțiile de cultură (Muzeul Județean, Centru
județean de Cultură și Artă, Biblioteca județeană ”V. Voiculescu”, Teatru
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Dramatic „G. Ciprian”), de asistență socială (Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului), școlile speciale (Liceul Special pentru Deficienți
de Vedere, Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienți Audutive, Centru
Școlar de Educație Incluzivă Buzău, Centru Școlar de Educație Incluzivă Rm
Sărat, Centru Județean de Resurse și Asistență Educațională), Direcția de
evidență a persoanelor, Spitalul Județean de Urgență. De asemenea, s-a
analizat necesarul de fonduri pentru Centru Militar Județean și Inspectorarul
Județean pentru Situații de Urgență. Proiectul de buget a fost elaborat şi aprobat
urmărindu-se asigurarea de
resurse financiare suficiente pentru toate
activităţile finanţate din bugetul propriu al judeţului, cu respectarea prevederilor
Legii nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019 și ale Legii nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
În cursul anului 2019, bugetul judeţului a fost elaborat în mai multe etape,
respectiv bugetul inițial și rectificări. Bugetul propriu inițial s-a aprobat prin
Hotărârea Consiliului Județean nr. 49/2019 privind aprobarea bugetului
Județului Buzău pe anul 2019. Veniturile bugetului judeţului au fost stabilite în
sumă totală de 256.161 mii lei, din care: 246.331 mii lei reprezintă venituri
pentru secțiunea de funcționare și 9.830 mii lei reprezintă venituri pentru
secțiunea de dezvoltare. Veniturile Consiliului Județean Buzău sunt constituite
din: venituri proprii (impozite şi taxe, alte venituri fiscale şi nefiscale), cote şi
sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (impozit pe venit şi TVA),
subvenţii de la bugetul de stat, sume de la UE şi bugetul de stat pentru proiecte
finanţate din FEN (inclusiv sume primite în contul plăților efectuate în anii
anteriori), sumele excedentului din anii precedenţi pentru acoperirea golului de
casă a secţiunii de dezvoltare şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de
funcționare și dezvoltare.
Cheltuielile bugetului judeţului în anul 2019 au fost stabilite inițial, în sumă
de 338.930 mii lei, din care: 246.331 mii lei reprezintă cheltuieli pentru
secţiunea de funcţionare şi 92.599 mii lei cheltuieli pentru secţiunea de
dezvoltare.
Pe parcursul anului, bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Buzău a
suferit 8 rectificări aprobate prin hotărâri ale Consiliului Județean. Ultima
rectificare a bugetului propriu s-a făcut pentru următoarele sume:
- venituri 386.997 mii lei (din care 244.024 mii lei venituri pentru
secțiunea de funcționare și 142.973 mii lei venituri pentru secțiunea de
dezvoltare);
- cheltuieli 469.766 mii lei (din care 244.024 mii lei cheltuielile secțiunii
de funcționare și 225.742 mii lei cheltuielile secțiunii de dezvoltare).
Potrivit contului de execuţie al bugetului propriu al judeţului în anul 2019,
pe secţiuni, s-a constatat:
- veniturile secțiunii de funcţionare au fost în sumă de 242.690 mii lei
(241.642 mii lei Trezoreria Buzău și 1.048 mii lei Trezoreria Râmnicu Sărat), iar
cheltuielile efectuate pe parcursul anului 2019 din secţiunea de funcţionare au
fost în suma de 202.197 mii lei, înregistrându-se un excedent în sumă de 39.445
mii lei;
- veniturile secțiunii de dezvoltare au fost în suma de 77.504 mii lei, iar
cheltuielile efectuate pe parcursul anului 2019 din secţiunea de dezvoltare au
fost în sumă de 93.507 mii lei, înregistrându-se un deficit în sumă 16.003 mii
lei.
În aceasta situaţie, acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare se va face
prin hotărâre a Consiliului județean Buzău privind aprobarea acoperirii definitive
a deficitului pe anul 2019 din excedentului anilor precedenţi al bugetului propriu
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al judeţului Buzău, iar excedentul secţiunii de funcţionare se va prelua în contul
de excedent al bugetului local şi se va repartiza prin hotărâre a Consiliului
județean Buzău în anul 2020, cu respectarea prevederilor art. 58 din Legea
nr.273/2006,
conform
prevederilor
Ordinului
Ministerului
Finanțelor
nr.3809/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea
exerciţiului bugetar al anului 2019.
Excedentul care se va repartiza în anul 2020 prin hotărâre a Consiliului
județean Buzau este de 107.231 mii lei.
În cursul anului 2019 și bugetele unităților subordonate au suferit
rectificări.
Execuţia bugetară s-a efectuat cu respectarea standardelor internaţionale
de contabilitate, în baza normelor interne şi a Ordinului Ministerului Finanțelor
nr.1792/2002, astfel încât angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata s-au
realizat cu respectarea tuturor dispoziţiilor legale în vigoare.
Urmare prevederilor Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul
2019, ale Legii nr. 215/2001 a administrației publice și ale Legii nr. 273/2006
privind finanțele publice locale, Consiliul Județean Buzău a repartizat sume către
unitățile administrativ- teritoriale din județul Buzău pentru echilibrarea
bugetelor locale și pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru
proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală (prin Hotărârea
Consiliului Județean nr. 27/2019, respectiv Hotărârea Consiliului Județean nr.
28/2019).
În ccea ce privește accesarea programelor cu finanțare nerambursabilă,
totalul încasărilor pentru obiectivele cu finanţare europeană nerambursabilă pe
anul 2019 au fost în sumă de 38.588 mii lei (5.100 mii lei reprezentând subvenții
de la bugetul statului către bugetele locale pentru susținerea proiectelor și
33.488 mii lei reprezentând sume primite de la UE/ alți donatori).
La capitolul drumuri judeţene, în anul 2019:
- s-au efectuat lucrări pentru reparaţii şi întreţinere și deszăpezire în
valoare de 33.834 mii lei;
- s-au efectuat lucrări pentru modernizarea și reabilitarea unor drumuri
județene, valoarea acestor lucrări fiind de 74.993 mii lei.
În calitatea sa de partener în cadrul unor programe și proiecte (Asociația
de Dezvoltare Intercomunitară Buzău 2008, Asociația Națională a Autorității
Teritorială de Ordine Publică, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
Monteoru, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sud - Est pentru Situații
Urgență Constanța, Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România,
Asociația Directorilor Economici și Contabililor din județele din România, Grupuri
de acțiune locală, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Progaz Buzău 2020)
Consiliul Județean Buzău a alocat suma de 5.500 mii lei inițial, ulterior 5.590
mii lei, din care s-au cheltuit efectiv 5.473 mii lei.
Consiliul Județean Buzău a participat financiar și la organizarea unor
activități culturale și științifice, proiecte educaționale: Festivalul ”Buzău Fest
2019”, Ziua internațională a copilului, Festivalul de muzică rock ”Top T 2019”,
Tabăra internațională a Francofoniei, Festivalul de muzică Francochanson,
Concursul ”Pui de românaș”, Festivalul internațional de cântece și dansuri
”Hanoti May”, Festivalul dramaturgiei buzoiene, Festivalul Măgura Art 2019,
proiectul cultural ”Prinț și cerșetor, Festivalul de teatru biling, Educația în spiritul
valorilor europene.
În cadrul Direcței Economice din aparatul de specialitate al Consiliului
Județean Buzău este organizată și activitatea de control financiar preventiv
propriu. Această activitate constă în verificarea sistematică a operațiunilor din
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punct de vedere al legalității, regularității și încadrării în limitele și destinația
creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz. Având în vedere
modificările legislative din domeniu - Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.
2332/2017, operațiunile supuse contolului financiar preventiv propriu sunt:
- deschiderea, repartizarea, retragerea și modificarea creditelor bugetare;
- angajamente legale din care rezultă obligații de plată;
- ordonanțarea cheltuielilor;
- concesionarea, închirierea, transmiterea, vânzarea și schimbul bunurilor
din patrimoniul instituțiilor publice,
- alte operațiuni.
Pe parcursul anului 2019 nu s-a înregistrat vreun refuz la viza de control
financiar preventiv.
Toate cheltuielile au fost angajate și ordonanțate la plată cu respectarea
prevederilor legale, după o temeinică analiză a necesității și oportunității
efectuării acestora.
În perioada octombrie – decembrie 2019 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 județului Buzău în anul 2019.
Din punct de vedere financiar – contabil: s-a organizat evidenţa contabilă
pe fiecare subdiviziune a clasificaţiei bugetare a creditelor bugetare deschise, a
angajamentelor legale şi a plăţilor efectuate în baza angajamentelor legale, s-a
urmărit alimentarea conturilor de cheltuieli şi efectuarea cheltuielilor conform
bugetului aprobat, s-au întocmit ordine de plată către trezorerie, dispoziții de
încasare/plată, s-a urmărit primirea la timp a extraselor de cont şi s-a efectuat
verificarea lor pe baza documentelor justificative, s-a condus evidenţa contabilă
a cheltuielilor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli, asigurându-se
încadrarea lor corectă pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare. S-au întocmit dări
de seamă contabile şi statistice specifice, la termenele stabilite. Nu s-au
înregistrat nerespectări de termene şi încălcări ale legislaţiei specifice.
În anul 2019 au fost asigurate condiţiile necesare implementării şi
dezvoltării Sistemului de control managerial intern la nivelul aparatului de
specialitate al Consiliului judeţean Buzău.

5. PROIECTE PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ ŞI LOCALĂ
Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse şi asumate în domeniul dezvoltării
regionale şi locale, în anul 2018 s-au implementat şi monitorizat o serie de
proiecte, astfel:
PROIECT IMPLEMENTAT ȘI FINALIZAT ÎN ANUL 2019
1. Titlul proiectului: “MODERNIZARE DJ 203H KM 16+000-25+500,
BUDA – ALEXANDRU ODOBESCU – LIMITA JUDEȚ VRANCEA, JUDEȚUL
BUZĂU”. SMIS 123786
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 - 2020 - Axa prioritară 6
Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de
investiţii 6.1. Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor
secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.
Valoare proiect: 23.526.182,56 lei.
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Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de
accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin
modernizarea drumurilor județene.
Obiectivul specific al proiectului îl constituie modernizarea unui tronson de
9,475 km de drum de interes regional cu conectivitate directă la TEN-T, în zona
Buda - Alexandru Odobescu - limită județ Vrancea, județul Buzău.
Activitățile principale:
1. Pregătirea documentaţiilor de achiziţie şi încheierea contractelor cu
operatorii economici;
2. Realizarea documentației tehnico - economice faza DALI;
3. Realizare proiect tehnic și execuție lucrări;
4. Dirigenție de șantier;
5. Informarea și publicitatea în cadrul proiectului;
6. Auditul financiar extern al proiectului.
Beneficiari direcţi: 2.993 locuitori ai comunei Buda, 51 agenți economici
care își desfășoară activitatea în Comuna Buda; Județul Buzău ca proprietar al
infrastructurii modernizate și al finanțării nerambursabile; Comuna Buda ca
beneficiară a unei conectări îmbunătățite a drumurilor locale aflate în
proprietatea comunei la rețeaua TEN –T, Consiliul Județean Buzău, în calitate
de administrator al drumului;
Beneficiari indirecţi: persoanele ce tranzitează zona anual, aparținători ai
locuitorilor din zona, navetiști, pentru că beneficiază de confort și siguranță
sporite în trafic, fac economii de timp și combustibil;
Muncitorii sezonieri/an, a căror mobilitate în zonă este îmbunătățită prin
modernizarea și reabilitarea drumului judetean respectiv;
Intreaga populație a județului Buzău.
Durata de implementare a proiectului: 24.10.2018 - 31.12.2019.
Stadiul proiectului: Finalizat.
PROIECTE ÎN CURS DE IMPLEMENTARE ÎN ANUL 2019;
1. Titlul proiectului: “RESTAURAREA, CONSERVAREA ŞI MODERNIZAREA
IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL BUZĂU, B-DUL NICOLAE BĂLCESCU NR.
40, ÎN VEDEREA ÎNFIINŢĂRII CENTRULUI MUZEAL I.C. BRĂTIANU”. SMIS
116513
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020. Axa prioritară 5 –
Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă
a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea,
promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.
Valoare proiect: 20.407.536,04 lei.
Obiectivul general al proiectului îl constituie impulsionarea dezvoltării
locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a
identității culturale, corespunzător obiectivului specific al priorităţii de investiții.
Obiectivul specific al proiectului îl constituie restaurarea, conservarea şi
modernizarea într-o perioadă de 48 de luni a monumentului istoric reprezentativ
pentru patrimoniul cultural local - „Fostul Spital I.C. Brătianu” - ca centru
muzeal.
Activitățile principale:
1. Pregătirea dosarului cererii de finanțare;
2. Încheierea contractului de finanțare;
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3. Pregătirea documentațiilor de achiziție și încheierea contractelor cu
operatorii economici;
4. Emiterea Autorizației de Construire și elaborarea Proiectului Tehnic de
execuție;
5. Managementul proiectului;
6. Execuția lucrărilor de construcție;
7. Prestarea serviciilor de asistentă tehnică și dirigenție de șantier;
8. Furnizarea de dotări;
9. Informarea și publicitatea în cadrul proiectului
10. Audit financiar extern al proiectului.
Beneficiari direcţi:
- Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Buzău, proprietarul imobilului,
solicitant şi beneficiar al asistenţei financiare;
- Consiliul Judeţean Buzău, administratorul imobilului, ce îndeplineşte
atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului, conform art. 173 alin. (1)
lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019;
- Viitorul Centru muzeal I.C. Brătianu;
- Vizitatorii, plătitori de bilete, la monumentul de patrimoniu, minim
1.500 vizitatori în primul an de operare al investiţiei, minim 1.605 vizitatori în
al doilea an de de operare a investiţiei, minim 1.710 vizitatori în al treilea an de
de operare a investiţiei, minim 1.815 vizitatori în al patrulea an de operare a
investiţiei, minim 1.920 vizitatori în al cincilea an de de operare a investiţiei, în
condiţiile unei creşteri anuale de 7% a numărului de vizitatori;
- 14 persoane nou angajate la finalul implementării proiectului, care vor
lucra în cadrul centrului muzeal, personal tehnic/de specialitate şi administrativ;
Beneficiari indirecţi: 451.069 locuitori ai judeţului Buzău, care vor beneficia de
rezultatele investiţiei prin prisma dezvoltării economico-sociale induse de
proiect;
- Autorităţi şi instituţii judeţene şi regionale/naţionale cu competenţe şi
interese în sfera culturii, artei, educaţiei, industriilor creative (Direcţia
Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional, Inspectoratul
Şcolar Judeţean, Uniunea Artiştilor Plastici din România etc.);
- 1.000 persoane/an, vizitatori ai site-ului creat pentru promovarea
monumentului istoric restaurat.
Durata de implementare a proiectului: 21.08.2017-20.08.2021.
Stadiul proiectului: În implementare.
2. Titlul proiectului: ”STIMULAREA MOBILITĂŢII LA NIVEL REGIONAL
PRIN MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE TRANSPORT PE
TRONSONUL LIMITĂ JUDEŢ BRĂILA - ROBEASCA – VADU PAŞII (E85)”. SMIS
108721
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020 - Axa prioritară 6
Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de
investiţii 6.1. Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor
secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.
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Valoare proiect: 120.080.275,28 lei.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de
accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin
modernizarea drumurilor județene.
Obiectivul specific al proiectului îl constituie modernizarea unui tronson de
36,68 km de drum de interes regional cu conectivitate directă la TEN-T, în zona
limită județ Brăila - Robeasca – Vadu Pașii – E85, județul Buzău.
Activitățile principale:
1. Pregătirea documentaţiilor de achiziţie şi încheierea contractelor cu
operatorii economici;
2. Pregătirea Proiectului Tehnic și obținerea Autorizației de Construire;
3. Execuția lucrărilor de construcție;
4. Asistență tehnică și dirigenție de șantier;
5. Informarea și publicitatea în cadrul proiectului;
6. Realizare audit financiar;
7. Managementul proiectului.
Beneficiari direcţi: cei 15.593 locuitori ai comunelor Vadu Pașii, Săgeata
și Robeasca, agenții economici care își desfășoară activitatea în cele 3 unități
administrativ-teritoriale, Județul Buzău ca proprietar al infrastructurii
modernizate și beneficiar al finanțării nerambursabile; Comunele Robeasca,
Sageata și Vadu Pașii ca beneficiare ale unei conectări indirecte îmbunătățite a
drumurilor locale aflate în proprietatea lor la rețeaua TEN – T, Consiliul Județean
Buzău, în calitate de administrator al drumului.
Beneficiari indirecţi: persoanele ce tranzitează zona anual, aparținători ai
locuitorilor din zonă, navetiști, muncitorii sezonieri, întreaga populație a
județului Buzău.
Durata de implementare a proiectului: 01.10.2015 – 30.11.2020.
Stadiul proiectului: În implementare.
3. Titlul proiectului: CONSOLIDARE, RESTAURARE ŞI DOTARE
BIBLIOTECĂ JUDEŢEANĂ “VASILE VOICULESCU” BUZĂU. SMIS 116518
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020 - Axa prioritară 5 –
Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă
a patrimoniului cultural. Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea,
promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.
Valoare proiect: 18.467.853,04 lei.
Obiectivul general al proiectului îl constituie impulsionarea dezvoltării
locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a
identității culturale, corespunzător obiectivului specific al Priorităţii de investiții
5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural
și cultural din cadrul POR 2014-2020.
Obiectivul specific al proiectului îl constituie consolidarea restaurarea și
dotarea - într-o perioadă de 47 de luni - a obiectivului de patrimoniu național
Biblioteca Județeană “Vasile Voiculescu” Buzău, clădire transformată într-un
spațiu expozițional cu valențe istorice și arhitecturale autentice.
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Activitățile principale:
1. Managementul proiectului;
2. Pregătirea documentaţiilor pentru încheierea contractelor de achiziție
publică de servicii și a contractelor de achiziție publică de dotări/ produse;
3. Pregătirea Proiectului Tehnic și obținerea Autorizației de Construire;
4. Execuția lucrărilor de construcție;
5. Asistență tehnică și dirigenție de șantier;
6. Informarea și publicitatea în cadrul proiectului;
7. Realizare audit financiar;
8. Digitizarea obiectivului de patrimoniu.
Beneficiari direcţi:
- Unitatea administrativ - teritorială judeţul Buzău, proprietar al
imobilului, în calitate de solicitant şi beneficiar al asistenţei financiare;
- Biblioteca Județeană ”Vasile Voiculescu” Buzău, administrator al
imobilului;
- 4.270 persoane, vizitatorii expozițiilor permanente și temporare de carte
și publicații specifice zonei, vizitatorii spațiilor în care se pun în valoare
destinaţiile de-a lungul timpului ale obiectivului de patrimoniu, consumatorii de
turism cultural, plătitori de bilete, la monumentul de patrimoniu, minim 748
vizitatori - în primul an de operare al investiției, 801 vizitatori - în al II-lea an
de operare, 854 vizitatori - în al III-lea an de operare, 907 vizitatori - în al IVlea an de operare și respectiv 960 vizitatori - în al V-lea an de operare al
investiției, plătitori de bilete, la monumentul de patrimoniu, în condiţiile unei
creşteri anuale de 7% a numărului de vizitatori;
- 13 persoane nou angajate la finalul implementării proiectului, care vor
lucra în cadrul obiectivului de patrimoniu, personal tehnic/de specialitate şi
administrativ.
Beneficiari indirecţi: 451.069 locuitori ai judeţului Buzău, care vor
beneficia de rezultatele investiţiei prin prisma dezvoltării economico-sociale
induse de proiect;
- Autorităţi şi instituţii judeţene şi regionale/naţionale cu competenţe şi
interese în sfera culturii, artei, educaţiei, industriilor creative (Direcţia
Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional, Inspectoratul
Şcolar Judeţean, Uniunea Artiştilor Plastici din România, Universități, mediul
ONG etc.);
- Cel puțin 3.000 persoane/an, vizitatori ai site-ului creat pentru
promovarea clădirii de patrimoniu național consolidat și restaurat.
Durata de implementare a proiectului: 12.03.2018 – 11.02.2022.
Stadiul proiectului: În implementare.
4. Titlul proiectului: “EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII
DERMATO VENERICE- COMPARTIMENT AL SPITALULUI JUDEŢEAN DE
URGENŢĂ BUZĂU”. SMIS 110704
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 – 2020 - Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon. Prioritatea
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de investiții 3.1 Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a
energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice,
inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuintelor.
Valoare proiect: 1.957.725,66 lei.
Obiectivul general - Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale,
clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care
înregistrează consumuri energetice mari.
Obiectivul specific - Eficientizarea energetică a clădirii Dermato Venerice,
compartiment al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău.
Activitățile principale:
1. Pregătirea documentaţiilor de achiziţie şi încheierea contractelor cu
operatorii economici;
2. Pregătirea Proiectului Tehnic și obținerea Autorizației de Construire;
3. Execuția lucrărilor de construcție;
4. Asistență tehnică și dirigenție de șantier;
5. Informarea și publicitatea în cadrul proiectului;
6. Realizare audit financiar;
7. Managementul proiectului;
8. Elaborarea certificatului de performanță energetică la finalul
investiției.
Beneficiari direcţi:
- UAT Judeţul Buzău, în calitate de solicitant şi beneficiar al asistenţei
financiare, autoritate a administraţiei publice locale care are responsabilitatea
de a asigura starea de viabilitate a infrastructurii spitaliceşti;
- Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, în calitate de beneficiar utilizator al
investiţiei realizate prin proiect;
- 2 medici, 5 asistente medicale, o infirmieră și o ingrijitoare care
beneficiază de condiţii de lucru îmbunătăţite;
- 553 pacienţi internaţi care beneficiază de condiţii de spitalizare
îmbunătăţite;
Beneficiari indirecţi: personalul administrativ responsabil de funcţionarea
reţelei termice din cadrul spitalului, pentru că va beneficia de o infrastructură
modernizată, funcţională care va necesita mai puţine lucrări de întreţinere şi
reparaţii;
- Direcţia de Sănătate Publică Buzău, care coordonează serviciile de
asistenţă medicală din teritoriu; Aparţinătorii pacienţilor spitalizaţi în cadrul
Compartimentului Dermato Venerice sectie exterioara a Spitalului Judeţean de
Urgenţă Buzău;
451.069 locuitori ai judeţului Buzău, potenţiali beneficiari ai serviciilor
medicale furnizate în cadrul Compartimentului Dermato Venerice secție
exterioară a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău;
Vizitatori/ persoane aflate în tranzit în judeţ care apelează la serviciile
medicale furnizate de Compartimentul Dermato Venerice secție exterioară a
Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău.
Durata de implementare a proiectului: 01.05.2018 – 30.04.2020.
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Stadiul proiectului: În implementare.
5. Titlul proiectului: “PARTENERIAT PENTRU ETICĂ ŞI INTEGRITATE ÎN
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZAU. Cod SIPOCA/MySMIS 428/118396
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ - Axa
prioritară 2 Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente,
Obiectiv Specific - 2.2 Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în
cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.
Valoare proiect: 388.139,44 lei din care contribuția UAT Județul Buzău
198.041,04 lei.
Obiectivul general - Consolidarea capacităţii administrative a CJ Buzău de
a creşte integritatea şi de a reduce vulnerabilităţile la corupţie, prin dezvoltarea
şi implementarea unui sistem de integritate care include standarde, politici şi
proceduri de etică şi integritate, precum şi printr-un program de educaţie
anticorupţie, contribuind la dezvoltarea unei administraţii locale eficace.
Obiectiv Specific 1 - Elaborarea şi aplicarea unitară a unui set de standarde
de etică şi integritate, însoţite de politicile şi procedurile operaţionale aferente,
care să faciliteze punerea în aplicare a cadrului legal în domeniul eticii şi
integrităţii, contribuind totodată la implementarea la nivelul CJ Buzău a
măsurilor anticorupţie reglementate de legislaţia naţională şi monitorizate de
SNA.
Obiectiv Specific 2 - Dezvoltarea unei platforme colaborative la nivelul
instituţiei, instrument inovativ de know-how în acest proces de adaptare şi
aplicare a noilor standarde, care va funcţiona în beneficiul personalului şi al CJ
Buzău în ansamblu.
Obiectiv Specific 3 - Creşterea nivelului de educaţie anticorupţie în rândul
Grupului Ţintă, prin organizarea unui program în acest scop, care va cuprinde 6
cursuri de formare/perfecţionare profesională în domeniul eticii şi integrităţii,
precum şi 1 seminar în care se va discuta despre bune practici în domeniul eticii,
integrităţii şi prevenirea corupţiei.
Activitățile principale:
Activitatea 3 – Elaborarea unui set de standarde de etică şi integritate,
care să faciliteze punerea în aplicare a SNA și a cadrului legal în domeniu:
- Subactivitate 3.1 - Evaluarea situaţiei existente în domeniul eticii şi
integrităţii la nivelul instituţiei;
- Subactivitate 3.2 - Elaborarea de politici şi proceduri operaţionale;
- Subactivitatea 3.3 - Organizarea de seminarii tip colaborativ cu
participanţi din Grupul Ţintă;
- Subactivitatea 3.4. - Definirea standardelor de etică şi integritate şi
elaborarea metodologiei de implementare a acestora;
- Subactivitatea 3.5 - Elaborarea unui ghid de bune practici privind
combaterea corupţiei în cadrul instituţiei publice.
Activitatea 4. Dezvoltare platformă colaborativă la nivelul instituției:
- Subactivitatea 4.1 – Proiectare şi implementare sistem informatic de tip
colaborativ.
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Activitatea 5. Implementarea sistemului de integritate la nivelul instituţiei:
- Subactivitatea 5.1. Adoptarea procedurilor operaţionale privind măsurile
preventive anticorupţie şi a indicatorilor aferenţi.
Activitatea 6. Pregătirea şi implementarea unui program de educaţie
anticorupţie la nivel local:
- Subactivitatea 6.1. Stabilirea structurii şi obiectivelor programului de
educaţie anticorupţie;
- Subactivitatea 6.2. Organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare
privind etica şi integritatea în cadrul instituţiilor publice;
- Subactivitatea 6.3. Creşterea nivelului de educaţie anticorupţie pentru
personalul din autorităţi/instituţii publice locale.
Beneficiari direcţi: Consiliul Judeţean Buzău prin cele 151 de persoane
însemnând personal de conducere şi de execuţie din cadrul Consiliului Judeţean
Buzău, 32 de consilieri judeţeni din cadrul Consiliul Judeţean Buzău şi 87 de
persoane însemnând personal de conducere şi de execuţie din cadrul celor 87
de unităţi administrativ-teritoriale existente la nivelul judeţului Buzău.
Beneficiari indirecţi: 451.069 locuitori ai judeţului Buzău, care vor
beneficia de rezultatele investiţiei prin prisma activităţilor implementate prin
proiect.
Durata de implementare a proiectului: 31.07.2018 – 30.01.2020.
Stadiul proiectului În implementare.
6. Titlul proiectului: “MODERNIZARE DJ 203K, KM 38+000 - 75+000,
MARĂCINENI – PODU MUNCII, JUDEȚUL BUZĂU”. SMIS 124872
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020 - Axa prioritară 6
Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de
investiţii 6.1. Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor
secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale,
Componenta 1 - POR 2018/6/6.1/5 PROIECTE NEFINALIZATE NE, SE, SM, V.
Valoare proiect: 81.833.412,97 lei.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de
accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin
modernizarea drumurilor județene.
Obiectivul specific al proiectului îl constituie modernizarea unui tronson de
32,875 km de drum de interes regional cu conectivitate directă la TEN-T, în zona
Mărăcineni - Podu Muncii, județul Buzău.
Activitățile principale:
- A.1 Pregătirea documentației tehnico-economice faza DALI;
- A.2 Pregătirea documentației tehnico-economice faza PT;
- A.3 Execuție lucrări;
- A.4 Dirigenție de șantier;
- A.5 Informarea și publicitatea în cadrul proiectului;
- A.6 Auditul proiectului.
Beneficiari direcți:
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- 23.322 persoane - populația comunelor Mărăcineni, Săpoca, Cernătești,
Beceni și Vintilă Vodă la 1 ianuarie 2018, străbatute de tronsonul de drumul de
interes regional modernizat, datorită economiei de timp și scăderii consumului
de combustibil, îmbunătățirii condițiilor de trafic și scăderii cheltuielilor de
întreținere a autovehiculelor, reducerii numărului de accidente și a gradului de
poluare a mediului;
- Agenții economici care își desfășoară activitatea în unitățile
administrativ - teritoriale străbătute de tronsonul de drum vizat de proiect;
- Județul Buzău ca proprietar al infrastructurii modernizate și al finanțării
nerambursabile;
- Comunele Mărăcineni, Săpoca, Cernătești, Beceni și Vintilă Vodă ca
beneficiare ale unei conectări indirecte îmbunătățite a drumurilor locale aflate
în proprietatea comunelor la rețeaua TEN –T;
- Consiliul Județean Buzău, în calitate de administrator al drumului de
interes regional respectiv.
Beneficiari indirecți:
- Persoanele ce tranzitează zona anual, aparținători ai locuitorilor din
zona, navetiști, pentru că vor beneficia de confort și siguranță sporite în trafic,
vor face economii de timp și combustibil;
- Muncitorii sezonieri/an, a căror mobilitate în zonă este îmbunătățită de
modernizarea și reabilitarea drumului județean respectiv;
- Intreaga populație a județului Buzău (478.811 locuitori la 1 ianuarie
2016), deoarece în urma implementării proiectului va crește interesul populației
județului pentru potențialul economic și obiectivele de pe acest traseu, având în
vedere îmbunătățirea accesului către acestea.
Durata de implementare a proiectului: 24.10.2018 - 30.04.2021.
Stadiul proiectului: În implementare.
7. Titlul proiectului: “EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CENTRULUI
ŞCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BUZĂU CSEI”. SMIS 117684.
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020 - Axa prioritară 3 –
Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon.
Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării
inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuințelor.
Valoare proiect: 3.181.081,69 lei.
Obiectivul general: Creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale,
clădirile publice şi sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care
înregistrează consumuri mari.
Obiectivul specific: Eficientizarea energetică a Centrului Şcolar de Educaţie
Incluzivă Buzău.
Activitățile principale:
1. Lucrări de construcții și instalații pentru creșterea eficienței energetice:
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- Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii:
termosistem la fațadă, înlocuirea tamplăriei exterioare existente cu tâmplărie
performantă energetic, desfacerea straturilor existente de termoizolație și
refacerea termoizolației planșeului peste ultimul nivel, placarea soclului;
- Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de
furnizare a apei calde de consum: înlocuirea bateriilor sanitare normale cu
baterii sanitare cu senzori, înlocuirea radiatoarelor existente cu unele mai
performante, montarea capurilor thermostat la radiatoare.
- Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice
și/sau termice pentru consum propriu: montarea unui sistem alcătuit din
panouri solare pentru producerea apei calde de consum;
- Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri:
montarea surselor de iluminat cu leduri și a instalației aferente, înlocuirea
instalației electrice existente, montarea corpurilor de iluminat acționate de
senzori de miscare, înlocuirea tablourilor electrice.
- Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri și alte activități
care conduc la realizarea obiectivelor proiectului: montarea unui apometru pe
conducta de apa rece ce alimentează clădirea imobilului;
2. Lucrări conexe pentru creșterea eficienței energetice;
- Refacerea acoperișului tip șarpantă precum și înlocuirea sistemului de
colectare și evacuare a apelor meteorice;
- Refacerea finisajelor interioare atât în zonele de intervenție, cât și în
restul spațiilor existente;
- Refacerea instalației de distribuție a apei reci, a instalației de canalizare
și colectarea apei pluviale;
- Repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la
infrastructura clădirii;
- Crearea de facilități/adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu
dizabilități (rampe de acces, grupuri sanitare pentru persoanele cu dizabilități
motorii);
- Lucrări specifice necesare obținerii avizului ISU: realizarea unei
gospodării de apă, refacerea rețelei de hidranți interiori și exteriori, montarea
centralei de alarmare la incendiu.
Beneficiari direcţi: UAT Judeţul Buzău, Centrul Şcolar pentru Educaţie
Incluzivă Buzău, 70 de cadre didactice, 10 cadre didactice auxiliare, 10 personal
auxiliar nedidactic; 240 de elevi, care beneficiază de condiţii de şcolarizare
îmbunătăţite.
Beneficiari indirecţi: Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău, care
coordonează activitatea educaţională a şcolii, parinţii elevilor şcolarizaţi;
vizitatori/persoane aflate în tranzit în judeţ (care participă la concursuri,
activităţi şcolare și extrașcolare organizate de școală), copii care au nevoi
speciale ce necesită condiţii speciale pentru educaţie şi care sunt în număr din
ce în ce mai mare.
Durata de implementare a proiectului: 4.02.2019 – 31.07.2020.
Stadiul proiectului: În implementare.
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8. Titlul proiectului: “DOTAREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE
INTEGRAT SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BUZĂU”. SMIS 126730
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020 - Axa prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale. Prioritatea de investiții 8.1 –
Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la
nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea
de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la
serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile
instituționale la serviciile prestate de comunitati, Operațiunea A – Ambulatorii.
Valoare estimată proiect: 10.696.171,46 lei.
Obiectivul general - Creșterea accesibilității și calității serviciilor de
sănătate furnizate în cabinetele de specialitate din cadrul Ambulatoriului de
Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău, prin dotarea
corespunzătoare a ambulatoriului.
Obiectivele specifice:
- Obiectiv specific 1. Dotarea cu aparatură medicală a Ambulatoriului de
Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău, într-o perioadă de
24 de luni, pentru a facilita stabilirea unui diagnostic precis și rapid și a unui
tratament adecvat.
- Obiectiv specific 2. Accesibilizarea ofertei de servicii de asistență în
cadrul Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență
Buzău prin creșterea numărului de pacienți consultați/tratați/investigați cu cel
puțin 3% în urma implemantării proiectului.
Activitățile principale:
1. Managementul proiectului;
2. Informarea și publicitatea proiectului;
3. Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Județean de
Urgență Buzău;
4. Consultanță proiect.
Beneficiari direcţi:
- Consiliul Județean Buzău, în calitate de solicitant (lider de parteneriat)
și beneficiar al asistenței financiare, autoritate a administrației publice locale
care asigură, potrivit legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice
de interes județean privind sănătatea;
- Spitalul Județean de Urgență Buzău, în calitate de solicitant (partener)
și beneficiar utilizator al investiției realizate prin proiect, cu toate beneficiile
economice și sociale descrise în studiul de oportunitate anexat la prezenta
cerere de finanțare;
- Personalul medical și auxiliar din Ambulatoriul de Specialitate și Spitalul
Județean de Urgență Buzău (medici-65; personal mediu sanitar-28;
brancardieri, îngrijitori, personal administrativ și de întreținere);
- Pacienții cabinetelor din Ambulatoriului de Specialitate ce urmează a fi
dotate (46728 pacienți în anul 2017);
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- Pacienții Spitalului Județean de Urgență Buzău (42.067 persoane în anul
2017), prin scurtarea timpului de așteptare la investigații, în condițiile în care
dotările disponibile în prezent vor fi folosite pentru aceștia.
Beneficiari indirecţi:
- Direcția de Sănătate Publică Buzău, care coordonează serviciile de
asistență medicală din teritoriu;
- Aparținătorii pacienților prezentați la Ambulatoriul de Specialitate și la
Spitalul Județean de Urgență Buzău;
- 451.069 locuitori ai județului Buzău, potențiali beneficiari ai serviciilor
medicale furnizate la Ambulatoriul de Specialitate și Spitalul Județean de
Urgență Buzău;
- Vizitatori/persoane aflate în tranzit în judet care apelează la serviciile
medicale furnizate de Ambulatoriul de Specialitate Integrat Spitalului Județean
de Urgență Buzău.
Durata de implementare a proiectului: 17.10.2018 – 31.05.2021.
Stadiul proiectului: În implementare.
9. Titlul proiectului: “EXTINDEREA ŞI DOTAREA UNITĂŢII DE PRIMIRE
URGENŢE A SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU”. SMIS 119587
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020 - Axa prioritară 8.
Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale.
Obiectivul specific - Imbunătăţirea calităţii şi a eficienţei spitaliceşti de
urgenţă operaţiunea B – Unităţi de primiri urgenţe.
Valoare proiect: 22.737.365,77 lei.
Obiectivul general - Imbunătăţirea calităţii şi a eficienţei ingrijirii
spitaliceşti de urgenţă.
Obiectivul specific – Creşterea accesului la servicii medicale de urgenţă în
judeţul Buzău.
Activitățile principale:
1. Pregătirea documentaţiilor de achiziţie şi încheierea contractelor cu
operatorii economici;
2. Pregătirea Proiectului Tehnic și obținerea Autorizației de Construire;
3. Execuția lucrărilor de construcție;
4. Asistență tehnică și dirigenție de șantier;
5. Furnizarea de dotări medicale și nemedicale;
6. Informarea și publicitatea în cadrul proiectului;
7. Realizare audit financiar;
8. Managementul proiectului.
Beneficiari direcţi: Consiliul Judeţean Buzău, în calitate de solicitant şi
beneficiar al asistenţei financiare, autoritate a administraţiei publice locale care
are responsabilitatea de a asigura starea de viabilitate a infrastructurii
spitaliceşti;
- Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, în calitate de beneficiar utilizator
al investiţiei realizate prin proiect;
- 2 medici medicină de urgență UPU-SMURD, 4 medici cu competență
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medicină de urgență, 2 medici cu normă cu competența medicochirurgicală, 2
medici rezidenți de post, 76 asistenți medicali, 24 infirmiere, 25 brancardieri,
10 îngrijitoare, 6 registratori medicali,1 administrator, 1 secretar, 2 asistenți
sociali,1 analist-programator;
- 194 pacienți/zi.
Beneficiari indirecţi: Direcţia de Sănătate Publică Buzău, care coordonează
serviciile de asistenţă medicală din teritoriu;
- Aparţinătorii pacienţilor prezentați la UPU-SMURD Buzău;
- 451.069 locuitori ai judeţului Buzău, potenţiali beneficiari ai serviciilor
medicale furnizate la UPU-SMURD Buzău;
- Vizitatori/persoane aflate în tranzit în judeţ care apelează la serviciile
medicale furnizate de UPU-SMURD Buzău.
Durata de implementare a proiectului: 01.12.2015 – 31.10.2022.
Stadiul proiectului: În implementare.

PROIECTE PROMOVATE ÎN ANUL 2019
1. Titlul proiectului: “CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI SITURILOR
ROSCI0190 PENTELEU ŞI ROSCI0229 SIRIU”. SMIS 123463
PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE - Axa prioritară 4 –
Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea
calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric.
Valoare proiect: 4.620.793.12 lei.
Obiectivul general: Asigurarea unui management eficient al siturilor
ROSCI0190 Penteleu şi ROSCI0229 Siriu prin implementarea măsurilor
prevăzute în Planurile de management pentru ariile naturale protejate și pentru
speciile și habitatele de interes comunitar aprobate.
Obiectivul specific: Menținerea și/sau îmbunătățirea stării de conservare
a speciilor și habitatelor de interes comunitar din siturile ROSCI0190 Penteleu
şi ROSCI0229 Siriu; Dezvoltarea sistemică a infrastructurii de vizitare a siturilor
ROSCI0190 Penteleu şi ROSCI0229 Siriu în vederea unei promovări optime a
acesteia şi a creşterii siguranţei vizitatorilor.
Activitățile principale:
1.1. Crearea unui sistem de supraveghere/control pentru prevenirea
braconajului, monitorizarea faunei sălbatice și monitorizarea accesului în siturile
Natura 2000 ROSCI0190 Penteleu și ROSCI0229 Siriu. Activitatea presupune
implementarea unui Sistem de Monitorizare Pilot (SMVP), care include:
a. Montarea de 14 camere foto/video de comun acord administratorii
fondului forestier și cu gestionarii fondurilor de vânătoare pentru
monitorizarea vietii sălbatice;
b. Montarea unor sisteme de barieră, 4 camere CCTV și panouri de
reglementare care să limiteze accesul cu vehicule motorizate pe două dintre
drumurile de exploatare prezente în cele două situri, pentru restrictionarea
accesului motorizat în zonele de pășune alpină;
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c. Amplasarea de 4 camere CCTV și panouri de reglementare pentru
conștientizarea riscurilor potențialelor activități de braconaj în siturile
ROSCI0190 Penteleu și ROSCI0229 Siriu, panouri pe care să fie specificate
care sunt riscurile existente conform legislației în vigoare în cazul
nerespectării acesteia.
1.2. Reducerea mortalității speciilor de interes comunitar pentru
asigurarea unui managementul durabil al conflictelor om - carnivore. Activitatea
presupune achiziția și montarea de 24 sisteme de garduri electrice de protejare
a activităților de creștere a animalelor împotriva atacurilor carnivorelor mari
pentru 13 stâne (9 stâne în situl ROSCI0229 Siriu și 4 stâne în situl ROSCI0190
Penteleu) ;
1.3. Realizarea unui studiu privind menținerea stării de conservare a
habitatelor cu anin prin îmbunătățirea condițiilor de biotop și implementarea
măsurilor prevăzute în acesta. Activitatea presupune: Instalarea de panouri de
reglementare (câte 6 pentru fiecare sit); a) monitorizarea cu ajutorul imaginilor
satelitare (utilizarea imaginilor Sentinel 2), respectiv b) monitorizare în teren;
1.4. Lucrări pentru ameliorarea calității habitatelor speciilor de pești
(Barbus meridionalis și Cotus gobio), a amfibienilor cu stare de conservare
nefavorabilă (Triturus cristatus) și a habitatului 7110* Turbării active – Lacul
Sec. Activitatea presupune: Amplasarea unui zăgaz și a unui podeț în zona
Lacului Sec din situl ROSCI0229 Siriu, pentru conservarea speciei Triturus
cristatus; Amplasarea a 6 panouri de reglementare a activităților antropice
pentru conservarea speciei Triturus cristatus și a habitatului prioritar 7110*
Turbării active; Monitorizarea și managementul nivelului de apă în habitatele
favorabile ale Triturus cristatus și a habitatului prioritar 7110* Turbării active;
Monitorizarea habitatului specific Triturus cristatus și a habitatului prioritar
7110* Turbării active;
2.1. Realizarea unui studiu privind impactul activităților pastorale asupra
habitatelor și speciilor naturale de interes comunitar din siturile Penteleu și Siriu
(studii pastorale pentru fundamentarea numărului de capete optim și a
măsurilor de intreținere adecvate) și implementarea măsurilor din studiul
realizat;
3.1. Realizarea documentației tehnico-economice necesare completării
infrastructurii de vizitare a sitului ROSCI0190 Penteleu și a sitului ROSCI0229
Siriu cu: 4 refugii în ambele situri, 16 panouri de atenționare la intrările și ieșirile
din situri, 4 indicatoare de presemnalizare a Centrului de vizitare al sitului
ROSCI0190 Penteleu din comuna Gura Teghii și 5 indicatoare de presemnalizare
a Centrului de vizitare al sitului ROSCI0229 Siriu din comuna Chiojdu;
3.2. Execuția lucrărilor de construcție necesare completării infrastructurii
de vizitare a sitului ROSCI0190 Penteleu și a sitului ROSCI0229 Siriu;
4.1. Activități de consolidare a capacității administrative a custodelui.
Activitatea presupune: 1 întâlnire de lucru/an cu Direcția Silvică Buzău, Direcția
Silvică Covasna, Inspectoratul de Jandarmi Județean Buzău; realizarea unui
ghid de bune practici în domeniul forestier pentru siturile Penteleu și Siriu;
realizarea unui ghid de bune practici în domeniul conservării arhitecturii
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tradiționale pentru zona siturilor Penteleu și Siriu;
5.1. Managementul proiectului - va fi asigurat de o Unitate de
Implementare a Proiectului (UIP) formată din 14 persoane de la Consiliul
Judeţean Buzău, a căror experienţă profesională acoperă toate domeniile de
expertiză necesare pentru implementarea proiectului;
5.2. Auditul proiectului - va certifica dacă toate cheltuielile au fost realizate
conform contractului încheiat de către Beneficiar cu Autoritatea de Management
şi cu respectarea procedurilor legale de achiziţie a bunurilor şi serviciilor. Se vor
întocmi rapoarte de audit, care vor însoți cererile de rambursare în cadrul
proiectului;
5.3. Informarea și publicitatea proiectului (măsurile obligatorii);
Conform obligațiilor contractuale, vor fi realizate: eveniment de lansare
(seminar, conferință de presă, comunicat) și eveniment de închidere (seminar,
conferință de presă, comunicat).
Vizibilitatea proiectului şi a rezultatelor sale va fi asigurată și pe site-urile:
www.rezervatie-penteleu.ro; www.rezervati-siriu.ro(site-urile proiectului) pe
site-ul Consiliului Judeţean Buzău www.cjbuzau.ro şi pe site-ul Centrului de
Informare Turistică al judeţului Buzău www.citbuzau.ro. Toate materialele
realizate vor fi supuse aprobării de către AM/OI POIM anterior implementării
acestei activități.
Beneficiari direcţi: Unitatea administrativ - teritorială Judeţul Buzău,
custodele siturilor ROSCI0190 Penteleu şi ROSCI0229 Siriu, solicitant şi
beneficiar al asistenţei financiare;
- Consiliul Local Gura Teghii şi locuitorii comunei Gura Teghii; Consiliul
Local Chiojdu şi locuitorii comunei Chiojdu, Consiliul Local Siriu şi locuitorii
comunei Siriu; Vizitatori;
- Sectorul economic al comunelor: Gura Teghii; Chiojdu; Siriu.
Beneficiari indirecţi: 451.069 locuitori ai judeţului Buzău, care vor
beneficia de rezultatele investiţiei prin prisma activităţilor implementate prin
proiect;
- Autorităţi şi instituţii judeţene şi regionale/naţionale cu competenţe şi
interese în domeniul mediului înconjurător (Agenţia pentru Protecţia Mediului
Buzău; Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate; Ministerul Mediului,
Garda de Mediu etc);
- Vizitatori ai site-urilor creat pentru promovarea siturilor ROSCI0190
Penteleu şi ROSCI0229 Siriu.
Durata de implementare a proiectului: 48 luni. (perioada de implementare
redusă de la 60 de luni la 48 de luni în urma solicitărilor de clarificări din partea
Direcției Generale Programe Europene Infrastructură Mare)
Stadiul proiectului: Depus la data de 29.06.2018. S-a renunțat la
contractarea proiectului, din următoarele motive:
- pierderea calității de custode al siturilor Penteleu și Siriu, din cauza
modificărilor legislative în domeniul protecției mediului (legea 220/2019);
- cerința obligatorie de reducere a perioadei de implementare a proiectului
de la 60 la 48 de luni pentru încadrarea în perioada de programare (având în
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vedere faptul că evaluarea cererii de finanțare a durat 16 luni). În acest context,
s-a luat în considerare punctul de vedere al contractorului serviciului de
elaborare a Studiului de fezabilitate pe măsurile de conservare. Acesta a
evidențiat imposibilitatea asigurării condițiilor de implementare a proiectului
într-un interval de timp atât de redus.
2. Titlul proiectului: „REALIZARE PARC BALNEAR, STAȚIUNEA SĂRATA
MONTEORU, COMUNA MEREI”.
Finanțare Hotărâarea Guvernului nr. 558/2017 privind aprobarea
Programului pentru dezvoltarea investiţiilor în turism - Masterplanul investiţiilor
în turism şi a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiţii în turism.
Valoare proiect: 22.500.000,00 lei.
Obiectivul general al proiectului este promovarea turismului pentru sport
şi agrement prin dezvoltarea de noi amenajări cu dotări tehnico-edilitare
moderne, complexe şi funcţionale în vederea dezvoltării activităţilor sportive şi
de agrement-divertisment la nivelul stațiunii Sărata Monteoru, județul Buzău.
Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă realizarea unui parc balnear
și de agrement în Stațiunea Sărata Monteoru, județul Buzău, într-o perioadă de
24 de luni.
Activitățile principale: întrucât investiția vizată se va concentra în primă
etapă pe amenajarea clădirii bazei de tratament și spa, pe amenajarea unor
piscine exterioare cu apă dulce și sărată, amenajarea unui parc de distracții,
împarțit în mai multe zone: zonă de tobogane, zonă de food, zonă pentru copii,
zonă pentru adulți, de asemenea și pe amenajarea unor spații verzi și a unor
spații de parcare etc, toate acestea se vor întinde doar pe o parte din suprafața
totală de 105.236 mp, aflată în proprietatea privată a județului Buzău.
Prin proiect se vor amenaja următoarele:
1. Corp clădire intrare (casă de bilete, birouri şi spaţii administrative);
2. Clădire principală cu bazin acoperit (cu dimensiuni standard pentru
competiții, jacuzi, dușuri, servicii spa, vestiare, punct prim ajutor, grupuri
sanitare etc.);
3. Bazine exterioare: bazin de înot, piscine și bazine pentru copii, bazin
cu apă sărată, dușuri, plajă, grupuri sanitare;
4. Spațiu de agrement: teren de sport în aer liber, spațiu pentru discotecă
în aer liber, loc de joacă pentru copii pe vârste diferite și cu tematici diferite,
baze de observare post salvare acvatică-salvamar;
5. Spații verzi amenajate peisagistic;
6. Spatii tehnice.
Beneficiari direcţi: UAT Județul Buzău – în calitate de aplicant, turiști
potențiali ai stațiunii Sărata Monteoru care vor beneficia de serviciile și
facilitățile oferite de parcul balnear, persoanele ce vor fi angajate în cadrul
serviciului de îngrijire a parcului, agenți economici de turism din stațiunea
Sărata Monteoru sprijiniți în mod direct prin implementarea proiectului.
Beneficiari indirecţi: comunitatea locală, UAT Comuna Merei, persoane
fizice de drept public/privat sprijinite indirect prin implementarea proiectului.
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Durata de implementare a proiectului: 36 de luni.
Stadiul proiectului: Pregătire documentație tehnico-economică, stadiu
Studiu de Fezabilitate.
3. Titlul proiectului: “COMPLEX SPORTIV MULTIFUNCȚIONAL ȘI DE
AGREMENT” – STAȚIUNEA SĂRATA MONTEORU, JUDEȚUL BUZĂU
PROGRAMUL NAȚIONAL DE CONSTRUCȚII DE INTERES PUBLIC SAU
SOCIAL, SUBPROGRAMUL “COMPLEXURI SPORTIVE”.
Valoare proiect : 22.500,000 lei.
Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea turismului sportiv
prin organizarea competițiilor sportive, atragerea turiștilor și tineretului în
activități sportive de nivel local / regional / național.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1) Crearea condițiilor optime de dezvoltare a turismului sportiv local /
regional / național prin construcția centrului turistic sportiv în localitatea Sărata
Monteoru, județul Buzău;
2) Promovarea zonei turistice sportive de la nivelul județului Buzău;
3) Conștientizarea tinerilor privind modul sănătos de viață prin
organizarea de competiții sportive atractive.
Activitățile principale: Realizarea de facilități pentru practicarea sporturilor
și activităților recreative (bazine interioare și piscine exterioare, terenuri
multifuncționale de fotbal, tenis, volei și baschet, piste de biciclete,
antrenamente cu role, skateboard), zonă de cazare sportivă cu camere și
facilități de recuperare pentru sportivi, amfiteatru construit în aer liber pentru
organizarea de manifestări sportive și culturale, locuri de joacă pentru copii (pe
categorii de vârstă), zone dotate cu aparate și echipamente pentru exerciții
fizice în aer liber pentru toate categoriile de vârstă, parc de aventură, spații
pentru alimentație publică, spații administrative și pentru închirieri material
sportiv, vestiare cu grupuri sanitare, spații amenajate pentru loisir, spații verzi,
amenajare utilități, parcări, accese de diferite categorii concepute și realizate
într-o manieră de organizare flexibilă, care permite folosirea optimă a spațiului,
în funcție de necesitățile organizatorilor de evenimente. Acest complex sportiv
va include amenajări pentru accesul și practicarea de sporturi și de către
persoanele cu dizabilități, activități ce se pot desfășura atât la exterior, cât și la
interior.
Beneficiari direcți:
- Unitatea Admnistrativ – Teritorială Județul Buzău - în calitate de
aplicant;
- 10.000 de tineri cu vârste cuprinse între 10 – 30 ani;
- 1.000 de turiști anual, care vor participa la competiții sportive;
- turiști potențiali ai stațiunii Sărata-Monteoru, persoanele care vor fi
angajate în cadrul complexului.
Beneficiari indirecți:
- Comunitatea locală;
- Unitatea Admnistrativ – Teritorială Comuna Merei;
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- Persoane fizice de drept public/privat sprijinite indirect prin
implementarea proiectului.
Durata de implementare a proiectului: 36 de luni.
Stadiul proiectului: Transmis ca propunere de proiect, spre evaluare, în
cadrul: PROGRAMUL NAȚIONAL DE CONSTRUCȚII DE INTERES PUBLIC SAU
SOCIAL, SUBPROGRAMUL “COMPLEXURI SPORTIVE”.
PROIECTE ÎN PARTENERIAT CU ALTE JUDEȚE DIN REGIUNEA DE
DEZVOLTARE SUD-EST
1. Titlul proiectului: "ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII DE
SĂNĂTATE ÎN REGIM AMBULATORIU PENTRU POPULAȚIA JUDEȚELOR
VRANCEA, BUZĂU, BRĂILA ȘI GALAȚI". SMIS 125336
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020 - Axa prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la
nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea
de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la
serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile
instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectiv specific 8.1 Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel
secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, apeluri dedicate Proiectelor
Nefinalizate.
Valoare proiect: 31.140.773,24 lei, din care buget UAT Buzău
1.529.513,59 lei.
Obiectivul general: dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiții în
dotari sau lucrări necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la
dezvoltarea operaționalității la nivel național, regional și local, reducând
inegalitațile în ceea ce privește starea de sănătate publica si îmbunătățind
accesul la serviciile medicale de calitate.
Obiective specifice:
Obiectiv specific 1. Creșterea numărului de beneficiari de infrastructură
medicală dotată (pentru servicii medicale comunitare și ambulatorii).
Obiectiv specific 2. Dotarea infrastructurii ambulatoriilor (inclusiv cu
echipamente și dispozitive medicale destinate secțiilor suport care deservesc
ambulatoriile);
Obiectiv specific 3. Imbunătățirea accesului la servicii medicale a
persoanelor din regiunea de implementare prin creșterea stării de sănătate
publică;
Activitățile principale:
1. Informarea și publicitatea în cadrul proiectului;
2. Decontare achiziții echipamente nemedicale UAT Județul Buzău;
3. Decontare achiziții echipamente medicale UAT Județul Buzău.
Beneficiari direcţi: unitățile medicale care beneficiază de sprijin în înnoirea
gamei de echipamente și dispozitive medicale deținute sau în îmbunătățirea
infrastructurii unității.
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Beneficiari indirecţi: Personalul medical angajat în cadrul unităților
medicale, prin modernizarea tehnologica și operațională a structurilor de
sănătate în care aceștia lucrează
Pacienții/comunitatea
locală
prin
îmbunătățirea
serviciilor
medicale
îmbunătățite și de o calitate superioară celei existente la care au acces și
diversificarea gamei de tratamente/analize care se pot desfășura în cadrul
unității medicale.
Durata de implementare a proiectului: 14.12.2018 – 31.05.2021.
Stadiul proiectului: Au fost finalizate toate activitățile proiectului ce intră
în responsabilitatea UAT Județul Buzău.
2. Titlul proiectului: "ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI POPULAȚIEI DIN
JUDEȚELE CONSTANȚA, VRANCEA, BUZĂU, BRĂILA ȘI GALAȚI LA SERVICII
MEDICALE DE URGENȚĂ". SMIS 125335
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020 - Axa prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la
nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea
de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la
serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile
instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectiv specific 8.1 Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel
secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, apeluri dedicate Proiectelor
Nefinalizate.
Valoare proiect: 103.501.949,99 lei, din care buget UAT Buzău
7.445.325,98 lei.
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii sanitare,
prin investiții în dotări sau lucrări necesare infrastructurilor sanitare, care
contribuie la dezvoltarea operaționalității la nivel național, regional și local,
reducând inegalitțile în ceea ce privește starea de sănătate publică și
îmbunătățind accesul la serviciile medicale de calitate. Prin proiect se urmărește
modernizarea și tehnologizarea la nivel European al infrastructurilor sanitare
deficitare, care utilizează în continuare aparatura uzata fizic și moral, prin
achiziția de echipamente noi și eficiente, ce aduc atât o creștere calitativă a
serviciilor oferite, cât și o creștere cantitativă a numărului de persoane
beneficiari de servicii medicale, îmbunătățind starea de sănătate publică la nivel
național, regional și local.
Obiective specifice:
Obiectiv specific 1. Dotarea infrastructurii unităților de primiri urgențe și
a compartimentelor de primiri urgențe (inclusiv cu echipamente pentru terapie
intensivă – ATI, precum și echipamente destinate secțiilor suport care deservesc
UPU).
Obiectiv specific 2. Îmbunătățirea accesului la servicii medicale a
persoanelor din regiunea de implementare prin creșterea stării de sănătate
publică.
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Activitățile principale:
1. Informare și publicitatea în cadrul proiectului;
2. Decontare achiziții echipamente medicale UAT Județul Buzău;
3. Decontare achiziții echipamente nemedicale UAT Județul Buzău.
Beneficiari direcţi: Beneficiarii direcți ai proiectului sunt reprezentați de
unitățile medicale care beneficiază de sprijin în înnoirea gamei de echipamente
și dispozitive medicale deținute sau în îmbunătățirea infrastructurii unității.
Beneficiari indirecţi: Personalul medical angajat în cadrul unităților
medicale, prin modernizarea tehnologică și operațională a structurilor de
sănătate în care aceștia lucrează.
Pacienții/comunitatea locală prin îmbunătățirea serviciilor medicale
îmbunătățite și de o calitate superioară celei existente la care au acces și
diversificarea gamei de tratamente/analize care se pot desfășura în cadrul
unității medicale.
Durata de implementare a proiectului: 14.12.2018 - 30.11.2019.
Stadiul proiectului: Au fost finalizate toate activitățile proiectului ce intră
în responsabilitatea UAT Județul Buzău.

ALTE ACTIVITĂȚI DIN COMPETENȚA CONSILIULUI JUDEȚEAN
BUZĂU GESTIONATE DE DIRECȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ
Monitorizare – elaborare programe – strategii
În anul 2019, corelat cu Strategia de Dezvoltare Durabilă a judeţului Buzău
şi Planul de Acţiuni 2014-2020, actualizate, s-au desfăşurat următoarele
activităţi:
- au fost întocmite două rapoarte de monitorizare, aferente Semestrului
II -2018 şi Semestrului I - 2019;
- la nivelul judeţului Buzău au fost identificate noi priorităţi de investiţie
pentru perioada de programare 2014 – 2020 și, în acest sens, Strategia de
Dezvoltare Durabilă şi Planului de Acţiuni ale județului Buzău au fost completate
prin Hotărârile Consiliului Județean Buzău nr. 139/2019 și nr. 184/2019.
În perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 s-a acordat consultanţă consiliilor
locale din judeţ, s-au realizat 20 înregistrări în fişele de acordare a consultanţei
şi au fost completate 20 fişe de satisfacere a clientului.
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6. URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI
În cursul anului 2019, în baza atribuţiilor prevăzute de lege în acest
domeniu, autoritatea publică judeţeană a înregistrat un număr de 185 de
certificate de urbanism, dintre care:
- 9 cereri de certificate de urbanism au fost înregistrate la avize de
structură;
- 2 beneficiari au renunţat la certificatele de urbanism;
- 11 certificate de urbanism au fost restituite.
- 55 au fost scutite de taxă, din cele 163 de certificate de urbanism
eliberate;
- pentru 108 de certificate de urbanism s-a încasat suma de 5131 lei;
În decursul anului 2019 au fost prelungite un număr de 68 certificate de
urbanism pentru care s-a încasat suma de 825 lei.
În anul 2019 au fost eliberate autorizații de construire după cum
urmează:
Total autorizaţii de construire/desfiinţare înregistrate – 115.
Pentru o autorizaţie de construire eliberată în 2018 s-a achitat taxa în anul
2019.
Dintre acestea:
- 5 autorizaţii de construire au fost restituite
- 3 autorizaţii de construire au fost anulate
- 1 autorizaţie de construire beneficiarul a renunţat
Din cele 106 autorizaţii de construire/desfiinţare eliberate:
- 49 autorizaţii de construire/desfiinţare scutite de taxă conform art. 476
din Legea nr. 227/2015 eliberate pentru:
- 57 autorizaţii de construire/desfiinţare eliberate pentru investiţii private.
În total s-a încasat suma de 158.930 lei.
S-au prelungit 24 autorizaţii de construire/desfiinţare şi s-a încasat suma
totală de 21.487 lei.
Din care:
- 14 autorizaţii de construire/desfiinţare cu taxă
- 10 autorizaţii de construire/desfiinţare scutite de taxă.
Din regularizările de taxe de autorizaţii de construire, pentru anul trecut
a fost încasată suma de 151.607 lei.
Tot anul trecut, în domeniul Disciplina în construcții au fost primite 9
reclamații care au fost soluționate în totalitate și 4 procese-verbale de
constatare și sancționare a contravențiilor în valoare de 5.000 lei.
Pe parcursul anului 2019 au fost efectuate la primăriile din județ 4 acţiuni
de control şi monitorizare în vederea verificării și respectării disciplinei în
construcţii.
Au fost eliberate 296 avize de structură la certificatele de urbanism,
pentru care s-a încasat suma de 3.680 lei, au fost eliberate 124 de avize de
structură la autorizaţii de construire, pentru care a fost încasată suma de 2.850
lei și pentru 15 avize de oportunitate s-a încasat suma de 600 lei.
În baza Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 211/29.09.2016 au fost
încheiate Convenții de prestări servicii cu 71 de unităţi administrative- teritoriale
din județ (53 U.A.T. = Anexa I, 18 U.A.T. = Anexa II ).
Lunar, s-a transmis la Inspectoratul judeţean în Construcţii Buzău –
Compartimentul de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor de construcţii
situaţia certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare; Direcţia economică şi Serviciul de informatică.
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7. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL TURISMULUI
În cursul anului 2019, activitatea Serviciului promovare şi dezvoltare a
turismului, a imaginii judeţului, cooperare internaţională şi mass-media s-a
desfăşurat conform obiectivelor din „Strategia de Promovare şi Dezvoltare a
Turismului în judeţul Buzău pentru perioada 2016 – 2020” și actvităților din
Planul de Acţiuni, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 273/2016.
Au fost stabilite patru obiective generale, care au fost îndeplinite după cum
urmează:
a) îmbunătăţirea permanentă a activităţii autorităţii administraţiei publice
județene în raport cu obiectivele de dezvoltare economică şi socială a judeţului,
prin punerea în aplicare a obiectivelor prevăzute în „Strategia de Dezvoltare şi
Promovare a Turismului din judeţul Buzău pentru perioada 2016-2020” şi prin
Promovarea potenţialului Turistic al judeţului Buzău pe plan naţional şi
internaţional:
- realizarea de materiale de prezentare şi promovare a principalelor
atracţii turistice – broşura „Turism activ în judeţul Buzău”, brosura „Trovanţii
Boziorului” şi semne de carte/calendar, cu banderolă tricoloră, care promovează
turismul activ, turismul montan şi ecoturismul din judeţul Buzău. Au fost tipărite
şi materiale de promovare a Geoparcului „Ținutul Buzăului”: harta „Călător în
Ţinutul Buzăului” şi cărţi poştale (3 modele). A fost achiziţionat roll-up;
- a fost realizat un „stâlp - indicator turistic” către atracţiile importante din
județ pentru a fi utilizat la promovarea în cadrul târgurilor sau sărbătorilor;
- au fost reeditate: broşura „Travel in Buzău”, broşura „Vulcanii Noroioşi”,
harta turistică a judeţului Buzău şi pliantul „Vulcanii Noroioşi” - în ediţie bilingvă,
semne de carte cu Munţii Buzăului şi Barajul Siriu, Vestigiile Rupestre Colţi –
Bozioru, Vulcanii Noroioşi, precum şi mape de prezentare a Consiliului Judeţean
Buzău;
- a fost realizat „Calendarul pieţelor, târgurilor şi oboarelor desfăşurate în
judeţul Buzău în anul 2019”;
- Judeţul Buzău, prin Consiliul Judeţean Buzău, a participat la mai multe
manifestări din domeniul turismului, manifestări specifice promovării
obiectivelor turistice - târguri de turism, seminarii, conferinţe, colocvii, întruniri.
Astfel, s-a participat la Târgul de Turism al României – 2019, desfăşurat la
Romexpo, Bucureşti (21-24.02.2019); Conferinţa Proiectului „Turism – Perform
– Competitivitate în turism prin resurse umane performante” – Buzău; Festivalul
BuzăuFest – Sărata Monteoru, Buzău (1 – 2.06.2019).
b) Promovarea şi realizarea de parteneriate şi implicarea societății civile
în procesul de dezvoltare a judeţului Buzău:
- au fost realizate parteneriate şi colaborări cu ONG-uri sau instituţii cu
scopul promovării turismului buzoian (colaborări cu unităţi de cazare turistică şi
producători de produse tradiţionale din judeţul Buzău în vederea promovării la
Târgul de Turism al României – Bucureşti; cu C.J.C.A. Buzău - Ansamblului
folcloric „Plaiurile Mioriţei”; cu Muzeul Judeţean Buzău; cu Primăria comunei
Merei; cu Asociaţia „Zestrea Bisoceană” pentru promovarea satului buzoian și a
valorilor tradiţionale; cu Centrul de Informare Turistică Nehoiu; cu Centrul de
Informare Turistică Sărata Monteoru, cu Ministerul Turismului);
- s-a colaborat activ cu Asociația „Ținutul Buzăului” pentru realizarea unor
activități din cadrul Proiectului Geogate;
- s-a participat la Conferinţa din cadrul proiectului „Turism – Perform Competitivitate în turism prin resurse umane performante” - municipiul Buzău;
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- s-a colaborat cu unităţi de învăţământ din judeţul Buzău precum: Liceul
de Artă „Margareta Sterian” din Buzău, Colegiul Economic, Colegiul Agricol şi
Colegiul „Mihai Eminescu”;
- au fost oferite materiale de prezentare a judeţului Buzău colaboratorilor,
în vederea promovării la festivaluri şi manifestări din Belgia, Germania, Spania,
şi Franţa.
c) Colaborare eficientă cu instituţii, organizaţii şi asociaţii profesionale din
domeniul turismului:
- s-a acordat consultanţă în domeniul turismului unităţilor administrativteritoriale din judeţ şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Buzău, ONGuri, alte instituţii ori persoane fizice, precum şi Centrelor de Informare Turistică
din comunele Măgura şi Merei;
- în vederea promovării proiectului „Ruta Naţională a Vinului”, iniţiat de
Ministerul Turismului, au fost transmise Chestionarele privind valorificarea
potenţialului oenoturistic, în comunele de pe dealul Istriţa;
- a fost actualizat Registrul-Inventar al resurselor turistice din județul
Buzău.
d) Dezvoltarea competenţelor profesionale şi perfecţionarea continuă a
funcţionarilor publici în domeniile în care Consiliul Judeţean are atribuţii:
- în cursul anului 2019 au participat la câte un curs de perfecţionare patru
angajaţi ai Serviciului promovare şi dezvoltare a turismului, a imaginii judeţului,
cooperare internaţională şi mass-media, scopul fiind acela de îmbunătăţire
continuă a calităţii serviciilor oferite;
- au fost revizuite fişele de post în conformitate cu prevederile legislaţiei
în domeniul Sistemului controlului managerial intern, ă și al Sistemului
securităţii şi sănătăţii în muncă;
- a fost actualizat Registrul Riscurilor la nivelul serviciului cu plan şi
instrumente de control;
- au fost implementate Chestionarele pentru evaluarea satisfacţiei
clientului intern şi extern, existând un feed-back al clientului referitor la
activitatea de promovare şi dezvoltare a turismului pentru această perioadă.

D. COOPERARE INTERINSTITUTIONALĂ CU ALTE UNITĂŢI
ADMINISTRATIV – TERITORIALE ŞI PERSOANE JURIDICE, SUB
FORMĂ DE PARTENERIATE ŞI ASOCIAŢII DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ
1. PARTENERIATE ŞI ASOCIERI
În anul 2019, autoritatea publică judeţeană s-a implicat în încheierea de
parteneriate şi asocieri cu autorităţi publice locale, instituţii publice şi ONG-uri
în vederea modernizării şi dezvoltării unor servicii publice de interes local,
judeţean sau regional. Vom enumera, pentru exemplificare, cele mai
importante:
- Aprobarea promovării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Buzău a proiectului „Un pas spre comunitate” în cadrul
Programului de Interes Național 2018;
- Aprobarea promovării proiectului „Extinderea și dotarea Unității de
Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, în vederea finanțării
acestuia prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8,
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Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.2, Operațiunea B – Unități de
primiri urgențe;
- Aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul pentru Mediul de
Afaceri Comerț și Antreprenoriat și Consiliul Județean Buzău în vederea
organizării evenimentului Reuniune informală a Grupului Working Party Trade
Questiona (Chestiuni Comerciale);
- Prelungirea valabilității Protocolului de colaborare între Consiliul
județean Buzău, Centrul Cultural Francofon și Institutul Francez din România;
- Aprobarea participării unei delegații a Consiliului Județean Buzău la o
sesiune comună organizată de Consiliul Raional Dubăsari, Republica Moldova, în
perioada 22-24 martie 2019;
- Aprobarea Metodologiei de alocare a unor sume din bugetul Județului
Buzău pentru finanțarea cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe
raza UAT Județul Buzău în cadrul Programului sportiv de utilitate publică
”Promovarea sportului de performanță” – formă actualizată;
- Aprobarea asumării de către Consiliul Județean Buzău a responsabilității
de cofinanțare a proiectului investițional al Consiliului Raional Dubăsari, Moldova
– „Extindere Bloc de odihnă cu sală de conferinţe la Centrul de odihnă şi tineret
– Prietenia”;
- Aprobarea aderării Judeţului Buzău prin Consiliul Judeţean Buzău,la
Adunarea Regiunilor Europei (ARE);
- Aprobarea finanțării nerambursabile de către Consiliul Județean Buzău a
organizării Festivalului – concurs școlar „Pui de românaș” – ediția a VIII-a a
concursului școlar regional „Feeria anotimpurilor” și a concursului regional ”Cupa
Nehoiu”de către unități de învățământ preuniversitar;
- Aprobarea organizării ediției a III-a a Festivalului „BUZĂU FEST”, 30
mai – 03 iunie 2019;
- Aprobarea parteneriatului între Consiliul Județean Buzău și Inspectoratul
Școlar Județean Buzău pentru realizarea proiectului „Educația în spiritul valorilor
europene”;
- Aprobarea participării Muzeului Județean Buzău în calitate de partener
în proiectul „Dacia 3D” finanțat prin Administrația Fondului Cultural Național;
- Aprobarea colaborării Consiliului Județean Buzău cu filiala Buzău a
Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” pentru organizarea unor
evenimente omagiale precum și aprobarea participării Consiliului Județean
Buzău la Sărbătorirea Centenarului Armei TANC a Armatei Române;
- Aprobarea acordării anual de către Consiliul Județean Buzău a unor
premii în cadrul Festivalului internațional de muzică ușoară „Mihaela Runceanu”;
- Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în calitate de
coorganizator al festivalului „Drăgaica IarmaFest” ediția 241, Buzău, 924.06.2019;
- Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în calitate de
coorganizator al Campionatului european pe echipe (tenis de câmp, băieți 12
ani), Buzău 22-27 iulie 2019;
- Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în Campania „M.A.I.
informat, M.A.I. protejat” organizată de Comisia județeană de monitorizare a
activității preventive;
- Aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Buzău la promovarea proiectului „Școală incluzivă, copii fericiți”;
- Aprobarea promovării de către Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Buzău a proiectului „Servicii sociale pentru un viitor mai bun”,
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în cadrul POCU AP4/PI9IV/OS 4.12, 4.13 & 4.14, apel complementar: POR
2017/8/8.1/8.3/C, grup vulnerabil: copii;
- Aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Județean Buzău și Asociația
Hair Redivivus ca și coorganizator al ediției 32 a Festivalului de muzică rock
„TOP T 2019”;
- Aprobarea parteneriatului între Consiliul Județean Buzău și Colegiul
Național „Bogdan Petriceicu Hașdeu” pentru realizarea unui proiect cultural.
Referitor la activitatea Asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, din care
județul Buzău, prin 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.
Trebuie menționată aici inițiativa Consiliului Județean Buzău pentru
înființarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”,
prin Hotărârea nr. 69/2019, în scopul înfiinţării, organizării, reglementării,
finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a Serviciului public
de alimentare cu gaze naturale, respectiv activitatea de distribuție a gazelor
naturale, (denumit în continuare Serviciul) pe raza de competenţă a unităţilor
administrativ-teritoriale membre, precum şi pentru realizarea în comun a unor
proiecte de investiţii publice de interes zonal destinate înființării, modernizării
și/ sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului,
pe baza Strategiei de dezvoltare a Serviciului (denumită în continuare Strategia
de dezvoltare).
2. FINANŢĂRI NERAMBURSABILE
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 64/2019 pentru aprobarea
Programului anual al finanţărilor nerambursabile acordate de la bugetul propriu
al județului Buzău, pentru activităţi nonprofit de interes general, în baza Legii
nr. 350/2005, s-au alocat 300.000 lei, defalcat în trei secţiuni, după cum
urmează:
- Programul ”Sportul pentru toți” – 50.000 lei;
- Programul ”România în mișcare” – 50.000 lei;
- Cultură – 100.000 lei;
- Tineret – 100.000 lei.
În anul 2019, prin Programul anual al finanţărilor nerambursabile pentru
activităţi nonprofit de interes general, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Buzău nr.64/2019, pentru activitatea de asistenţă socială s-au alocat
250.000 lei.
Lista asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care
înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cărora li s-au acordat
subvenţii în temeiul Legii nr. 34/1998, s-a aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Buzău nr. 97/29.05.2019, după cum urmează:
- Fundaţia „Crucea Alb-Galbenă” – Filiala Buzău – 184.800 lei;
- Asociaţia Ortodoxă „Filantropia” Berca – 26.250 lei;
- Asociația de Ajutor ”Amurtel” România – 3.300 lei.
Asociațiile și fundațiile beneficiare ale subvenţiilor acordate de autoritatea
publică judeţeană pentru desfăşurarea activităţilor de asistenţă socială, în
unităţile proprii, dezvoltă programe şi activităţi care completează paleta de
servicii oferite de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Buzău, serviciu public aflat în subordinea Consiliului Judeţean Buzău.
Totodată, acest demers al autorităţii publice judeţene, de a aproba
acordarea subvenţiilor pentru activităţi de asistenţă socială asociaţiilor şi
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fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează
unităţi de asistenţă socială, vine în sprijinul îndeplinirii obiectivelor stabilite în
Strategia Judeţeană de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2014 – 2020.

E. FURNIZAREA SERVICIILOR PUBLICE DE INTERES JUDEŢEAN
Consiliul Judeţean Buzău a asigurat în anul 2019, prin instituţiile publice
de sub autoritatea sa, furnizarea serviciilor în domeniile evidenţei persoanei,
asistenţei sociale, protecţiei copilului, sănătății, educaţiei şi culturii, în
concordanţă cu obiectivele stabilite, oportunităţile de dezvoltare sectorială şi, în
mod constant, ca răspuns la comanda socială comunitară identificată şi
asumată.
1. EVIDENŢA PERSOANEI
Activitatea Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău s-a
desfășurat în cursul anului 2019 în sensul principalelor competențe ce îi revin,
în conformitate cu prevederile legale în materie, concretizate în coordonarea
metodologică și controlul activității de stare civilă și evidență a persoanelor
desfășurată la nivelul primăriilor din unitățile administrativ-teritoriale ale
județului, urmărindu-se îndeplinirea principalelor obiective propuse în Planul
anual de măsuri și acțiuni nr. 8366 din 18 decembrie 2018, aprobat de
conducerea Consiliului Județean Buzău.
Astfel, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului 84/2001 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare locale de
evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, la nivelul
judeţului a devenit operațional, începând cu data de 10 octombrie 2019, un nou
serviciu public de specialitate, aflat sub autoritatea Consiliului Local al comunei
Cislău. Urmare acestui fapt, a fost necesară o nouă arondare a localităţilor care
să răspundă cerinţelor competenţei teritoriale cât şi nevoii de apropiere de
colectivităţile locale. În acest sens, prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.
123/2019 au fost arondate localităţile Calvini, Cătina, Cislău, Chiojdu şi
Vipereşti, numărul beneficiarilor fiind de 18400 locuitori realizându-se şi
degrevarea activităţii serviciului organizat la nivelul oraşului Pătârlagele prin
scăderea numărului de localităţi deservite de acesta, de la 8 la 3.
Serviciul de stare civilă, la cele 87 de primării din județ a efectuat controlul
anual de fond, prilej cu care au fost verificate în total 11944 acte de stare civilă
din care 3753 acte de naştere, 2426 acte de căsătorie și 5765 acte de deces,
urmărindu-se de asemenea gestiunea și modul de eliberare a certificatelor și
extraselor multilingve, modul de înregistrare a actelor şi faptelor de stare civilă,
modul de operare şi comunicare a menţiunilor, transmiterea comunicărilor de
naștere, de modificare, a borderourilor privind persoanele decedate, a situaţiei
indicatorilor specifici, asigurarea securităţii documentelor etc.. De asemenea, au
fost verificate un număr de 27 de dosare privind constatarea desfacerii
căsătoriei prin acordul soților, de către ofițerii de stare civilă.
Integrarea României în Uniunea Europeană a creat noi posibilităţi
cetăţenilor români în privinţa libertăţii de circulaţie şi a dreptului de şedere pe
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teritoriul Uniunii, acest fapt determinând în mod firesc producerea unor acte şi
fapte de stare civilă care îi privesc în special pe cetăţenii români din spaţiul
comunitar, dar nu numai, sens în care numărul solicitărilor de transcrieri a
crescut. Astfel, în anul 2019 s-a acordat avizul pentru 2556 transcrieri ale
certificatelor/extraselor de stare civilă eliberate de autoritățile străine.
În perioada de referință s-a acordat avizul conform pentru un număr de
170 înregistrări tardive ale nașterii, în conformitate cu art. 142, alin. (1) din
Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
Pentru îndreptarea erorilor din unele rubrici ale actelor de stare civilă au
fost avizate 133 de solicitări de rectificare primite de la unităţile administrativteritoriale, acordându-se o atenție deosebită verificării modului de întocmire a
dosarelor astfel încât acestea să fie complete, să conțină acte doveditoare iar
referatul să aibă o motivație justificată.
Au fost instrumentate 29 de dosare de schimbare pe cale administrativă
a numelui de familie sau/şi prenumelui, în conformitate cu prevederile
Ordonanţei de Guvern nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale
administrativă a numelor persoanelor fizice, cu completările și modificările
ulterioare, fiind emise 36 de dispoziţii de Președintele Consiliului Județean
Buzău, avându-se în permanenţă în vedere ca motivul invocat de solicitant să
fie temeinic justificat iar cererea acestuia să fie încadrată în una din situaţiile
prevăzute în mod expres de lege.
De asemenea s-au înaintat spre soluţionare la D.E.P.A.B.D. cereri
referitoare la eliberarea certificatului privind domiciliul înregistrat în Registrul
Național de Evidență a Persoanelor, pentru un număr de 22 de persoane.
Prin intermediul instituției noastre au fost alocate 36 de numere de
certificate de divorț pe cale administrativă, la solicitarea primăriilor din județ,
iar pentru alte 271 certificate de divorț emise de notarii publici s-a respectat
procedura instituită în acest sens.
În perioada analizată au fost înregistrate 21208 comunicări de menţiuni și
au fost înscrise pe marginea actelor de stare civilă din registrele ex. II un număr
de 16552 mențiuni.
În aplicarea primelor etape ale vastului proiect de informatizare la nivel
național a activității de stare civilă, la data de 15 februarie 2019 s-a finalizat
constituirea inventarului arhivei de stare civilă pentru perioada 1921 – curent
necesar digitalizării registrelor cu acte de stare civilă, activitate deosebit de
laborioasă ce a presupus un volum foarte mare de muncă necesar evidențierii
celor 18896 registre care cuprind 1943102 acte.
Urmare solicitării primăriilor, un reprezentant al instituţiei noastre a
participat la predarea-primirea gestiunii la unitățile administrativ-teritoriale
unde au fost persoane nou-desemnate cu atribuţii de stare civilă: comunele
Amaru, Smeeni, Ulmeni, Vâlcelele, și Ziduri procedându-se cu acel prilej şi la
instruirea acestora; de asemenea, a mai fost instruit la sediul instituției ofițerul
de stare civilă delegat nou desemnat de la Primăria Comunei Bălăceanu.
Au fost efectuate 26 controale tematice la unitățile sanitare și de protecție
socială, obiectivele prioritare constând în prevenirea abandonului nounăscutului în maternități și spitale (secții de pediatrie), respectiv în punerea în
legalitate cu acte de stare civilă și/sau cu acte de identitate a minorilor și/sau
persoanelor adulte instituționalizate. Cu acest prilej au fost puse în legalitate 37
de persoane și au fost verificate certificatele de stare civilă, termenul de
valabilitate al actelor de identitate și, după caz, cel al vizei de reședință pentru
un număr de 867 de beneficiari de servicii sociale, minori, persoane vârstnice,
48

persoane cu handicap instituționalizate. De asemenea, asistenții sociali au fost
atenționați asupra faptului că punerea în legalitate cu carte de identitate a
minorilor instituționalizati la împlinirea vârstei de 14 ani și verificarea periodică
a termenului de valabilitate al actelor de identitate și cel al vizei de reședință
trebuie să constituie o preocupare permanentă.
Activitatea de evidenţă a persoanelor s-a concretizat în coordonarea,
îndrumarea şi controlul celor zece servicii locale, efectuându-se – conform
planificării – un număr de 18 controale metodologice.
La nivelul judeţului au fost luate în evidenţă 5284 persoane, au fost
eliberate 46.012 acte de identitate din care 44.163 cărţi de identitate şi 1.849
cărţi provizorii de identitate; au fost efectuate 24.798 schimbări de domiciliu şi
au fost aplicate 3.702 menţiuni privind stabilirea reşedinţei.
La cererea diferitelor instituţii sau a persoanelor fizice, au fost verificate
în Registrul Naţional de Evidenţă un număr de 4.100 persoane cu respectarea
prevederilor Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016.
Din iniţiativa serviciilor publice şi în colaborare cu primăriile au fost
întreprinse 73 acţiuni de deplasare cu staţia mobilă pentru a facilita accesul
cetăţenilor la preschimbarea documentelor de identitate, fiind puse în legalitate
1165 persoane. De asemenea, la solicitarea unui număr de 231 persoane
netransportabile, au fost efectuate 150 deplasări punctuale.
O atenţie deosebită s-a acordat reducerii numărului persoanelor care nu
au solicitat eliberarea actelor de identitate în termenele prevăzute de lege, prin
aplicarea măsurilor dispuse în Planul comun I.G.P.R.-D.E.P.A.B.D. nr.
284316/3415383/2019. În urma verificărilor specifice efectuate de politiști sau
funcționarii serviciilor de evidență s-a clarificat situația celor 2331 persoane
restante.
Un aspect pozitiv în activitatea funcţionarilor implicaţi în domeniul de
evidenţă a persoanelor este faptul că nici în anul 2019 nu s-au înregistrat cu
tentative de substituire de persoană.
Având în vedere necesitatea parcurgerii etapelor procedurale, până la
operaţionalizarea S.P.C.L.E.P. Cislău s-au organizat acţiuni de formare şi
pregătire de specialitate a personalului angajat, insistându-se pe efectuarea
activităţilor practice desfăşurate fie la nivelul direcţiei, fie la sediul S.P.C.L.E.P.
Pătârlagele.
În anul 2019, atât DJEP Buzău cât şi serviciile publice locale de evidenţă
a persoanelor aflate în coordonare au fost implicate în acţiunile tehnice ale
proceselor electorale desfăşurate în lunile mai și noiembrie, asigurând operativ
punerea în legalitate a 2260 cetăţeni care, din diferite motive aveau
documentele de identitate deteriorate, pierdute sau cu termen de valabilitate
expirat.
Pe linia 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 ANFP. Cu
toate acestea, deşi s-au făcut înscrieri pentru mai multe perioade şi specialităţi,
nu întreg personalul programat a putut participa, motivat de faptul că nu s-a
reuşit formarea unei grupe de cursanţi.
O pondere semnificativă în activitatea acestui compartiment o constituie
evidenţa poliţiştilor şi a personalului detaşat la serviciile publice comunitare de
evidenţa persoanelor organizate în judeţul Buzău, cu privire la modificările
intervenite în situaţia acestora şi colaborarea permanentă cu D.E.P.A.B.D. în
ceea ce priveşte salarizarea şi celelalte drepturi acordate poliţiştilor.
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În vederea desfășurării activității instituției în parametrii optimi, au fost
demarate, în luna octombrie și în luna decembrie procedurile de promovare în
gradul profesional superior celui deținut pentru o funcție publică și cele de
ocupare, prin concurs, a unei funcții contractuale.
În funcţie de atribuţiile specifice modificate ca urmare a unor noi
competenţe conferite instituţiei prin acte normative, au fost completate şi
actualizate fişele de post şi dosarele profesionale ale personalului.
În perioada 8 aprilie – 19 mai 2019 sub aspectul auditului, ordonat de
Preşedintele Consiliului judeţean, s-a realizat evaluarea activităţii sistemului de
prevenire a corupției - 2019.
Misiunea de audit a concluzionat faptul că în perioada supusă verificării,
la nivelul direcţiei există toate procedurile specifice și nu s-au înregistrat
neconformităţi sau încălcări ale prevederilor legale în materie.
De asemenea, funcţionarul public din cadrul Compartimentului resurse
umane şi salarizare, în calitate de consilier etic a procedat la primirea,
înregistrarea şi păstrarea declaraţiilor de avere şi de interese şi asigurarea
corespondenţei cu A.N.I.
În ceea ce priveşte segmentul financiar-contabil, Direcţiei Judeţene de
Evidenţă a Persoanelor i-a fost aprobat bugetul propriu prin Hotărârea
Consiliului județean nr. 50/2019, în cuantum de 2.180.000 lei, din care:
2.075.000 lei cheltuieli curente și 105.000 lei cheltuieli de capital. Printr-o
atentă gestionare a resurselor financiare și materiale s-a asigurat realizarea
obiectivelor propuse și buna funcționare a instituției, reușindu-se încadrarea în
sumele alocate şi chiar economisirea la capitolul cheltuieli curente.
Compartimentul juridic – contencios şi secretariat a desfăşurat activităţi
de avizare pentru legalitate a celor 58 acte administrative emise de către
directorul executiv, a 14 contracte de prestări servicii ori de altă natură încheiate
sau reînnoite. De asemenea, au fost întocmite rapoartele anuale privind
respectarea prevederilor legale pentru protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi Legii
nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Prin
componenta de registratură şi secretariat au fost gestionate documentele
primite sau produse de instituţie care se evidenţiază prin înregistrarea a 10673
de lucrări, constatându-se o creștere de 33% față de anul 2018.
Instrucţiunile, circularele şi recomandările concentrate în cele 186 de
radiograme primite prin mesagerie criptată, precum şi alte lucrări transmise prin
poşta SRI de la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor
de Date au fost transmise la toate unităţile administrativ - teritoriale şi
respectiv, celor implicaţi în activităţi de profil (compartimentul resurse umane
şi salarizare/ financiar-contabil, biroul de evidenţă, serviciul de stare civilă etc).
Biroul logistică-administrativ a asigurat aprovizionarea cu imprimate
necesare bunei desfăşurări a activităţilor de stare civilă şi evidenţă a persoanelor
la nivelul tuturor primăriilor şi serviciilor publice comunitare aflate în
coordonare.
De asemenea, s-a avut permanent în vedere derularea Programului de
achiziţii pe anul 2019, astfel încât să se completeze necesarul de aparatură,
înnoirea parcului auto şi diverse alte servicii, activitate ce s-a concretizat în
efectuarea a 72 proceduri prin SICAP.
Conform normelor de protecţia muncii s-a urmărit efectuarea
instructajului la locul de muncă şi a celui periodic în materie de sănătate şi
securitate în muncă, în domeniul situaţiilor de urgenţă şi a normelor P.S.I.
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Activitatea Compartimentului informatică a avut în vedere permanenta
colaborare cu specialiştii din cadrul BJABDEP, STS sau Serviciul de comunicaţii
al IPJ Buzău pentru asigurarea accesului la bazele de date ale M.A.I. În acest
scop, au fost supravegheate suitele de securitate pe toate cele 27 de computere
din dotarea direcţiei astfel încât să răspundă normelor de securitate specifice.
Având în vedere fluxul şi volumul de informaţii pe care DJEP
le
gestionează au fost operate programe de mentenanţă, securitate, backup şi
update dar şi operaţiuni, atunci când a fost cazul, de verificare şi reparare atât
software, cât şi hardware.
Nu în ultimul rând, cu o frecvenţă bilunară, a fost asigurată mentenanţa
şi actualizarea site-ului oficial al instituţiei.

2. ACTIVITATEA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA
COPILULUI LA NIVEL JUDEŢEAN – D.G.A.S.P.C. BUZĂU
În cursul anului 2019, D.G.A.S.P.C. Buzău a funcționat după organigrama
aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 163/29.08.2019 și a
gestionat un număr 66 de structuri funcţionale, dintre care: 34 instituţii
rezidenţiale de protecţie (4 centre de tip rezidenţial pentru copil, 8 apartamente,
9 case de tip familial, 1 centru de primire în regim de urgenţă pentru copii, 1
centru maternal, 1 centru destinat victimelor violenţei domestice, 3 servicii de
tip rezidenţial pentru persoane adulte cu handicap, 3 locuinţe minim protejate
– apartamente - pentru persoane adulte cu handicap, 3 cămine pentru persoane
vârstnice, 1 centru medico-social), 3 centre de zi și recuperare pentru copii cu
dizabilități, 1 centru de recuperare prin consiliere și sprijin pentru părinți și copii,
1 centru respiro pentru tineri cu dizabilităţi, 27 - compartimente, birouri şi
servicii.
Acestora li se adaugă reţeaua de 193 asistenţi maternali profesionişti.
Prin intermediul acestor structuri, instituția a furnizat servicii în cursul
anului 2019 pentru un număr total de 22.888 beneficiari (copii și adulți).
I. PROIECTE, PROGRAME ȘI ACȚIUNI PENTRU FURNIZAREA
SERVICIILOR SPECIFICE ÎN ANUL 2019
În realizarea atribuţiunilor ce îi revin, D.G.A.S.P.C. Buzău a colaborat cu
instituţii, organizaţii neguvernamentale şi diferiţi alţi reprezentanţi ai societăţii
civile.
Dintre principalele parteneriate, proiecte și campanii realizate în anul
2019, menționăm:
1. implementarea proiectul cu titlul „Casă nouă, în drumul spre acasă”,
depus în cadrul POR 2014-2020/8/8.3/ 8.1/C grup vulnerabil copii, pentru
restructurarea C.R.C.H. nr. 9 Buzău prin construirea a două case tip duplex
familial și înfiintarea unui Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilitati;
2. implementarea proiectului cu titlul „Un pas spre comunitate”, depus în
cadrul PIN 2018, sesiunea 2 „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi,
centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea
dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi
pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”,
pentru construirea a 4 locuințe protejate și înființarea unui centru de zi pentru
persoane adulte cu dizabilități în municipiul Rm. Sărat.
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3. implementarea proiectului „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii
alternative a copiilor”, în calitate de partener al A.N.D.P.D.C.A., în cadrul POCU,
AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.5 & 4.14 – „Reducerea numărului de copii și tineri plasați în
instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali” în valoare de
48.317.327,77 lei (aferentă D.G.A.S.P.C. Buzău) ce are ca obiectiv creșterea
calității sistemului de asistență socială și a numărului de asistenți maternali la
nivelul comunității, prin introducerea de instrumente și proceduri și prin
îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem;
4. implementarea proiectului „VENUS - Împreună pentru o viață în
siguranță”, în calitate de partener al A.N.E.S., depus în cadrul
POCU/465/4/4/Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor
vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/
de formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socioprofesionale, ce are ca și obiectiv îmbunătățirea și dezvoltarea măsurilor și
serviciilor sociale în scopul prevenirii și combaterii violenței domestice la nivel
național prin crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate de
locuințe protejate, grupuri de suport și consiliere vocațională în scopul
implementării unui program național de protecție a victimelor violenței
domestice și derularea unor campanii privind prevenirea și combaterea violenței
domestice;
5. depunerea unei cereri de finanțare pentru proiectul cu titlul „Servicii
sociale pentru un viitor mai bun”, în cadrul POCU/476/4/18/ Operațiune
compozită OS. 4.12, 4.13, cu scopul asigurării tranziției de la servicii de îngrijire
instituționalizate către servicii la nivelul comunității, pentru copiii beneficiari de
măsură de protecție în cadrul C.R.C.H. nr. 9 Buzău, aflată în evaluare;
6. depunerea unei cereri de finanțare pentru proiectul cu titlul „Copilul,
familia și comunitatea”, în cadrul POCU/476/4/18/ Operațiune compozită OS.
4.12, 4.13, cu scopul asigurarea tranziției de la servicii de îngrijire
instituționalizate către servicii la nivelul comunității pentru copiii beneficiari de
măsură de protecție în cadrul C.S.C. nr. 2 Buzău, aflată în evaluare;
7. depunerea unei cereri de finanțare pentru proiectul cu titlul „Viață nouă
în comunitate”, în cadrul POCU/462/4/15/Reducerea numărului persoanelor
vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale, prin furnizarea
de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen
lung/15/Reducerea numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități
plasate în instituții rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la
nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen lung, aprobată, aflată în etapa de
contractare.
8. depunerea unei cereri de finanțare,
în calitate de partener al
Inspectoratului Școlar Județean și Centrul de Resurse şi Informare pentru
Profesiuni Sociale pentru proiectul cu titlul „Școală incluzivă, copii fericiți”, în
cadrul Programului "Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii
romilor”, apelul de propuneri de proiecte "Educație incluzivă pentru copii şi tineri
în situaţii de risc" finanțat din Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021.
9. continuarea campaniei de informare, consiliere și suport pentru
prevenirea abandonului și diminuarea riscului de abandon, derulată pe baza
Protocolului de colaborare cu Spitalul Județean de Urgență Buzău, Spitalul
Municipal Râmnicu Sărat, Spitalul Orășenesc Nehoiu și Direcția de Sănătate
Publică a Județului Buzău, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău,
nr. 224/28.09.2018, cu următoarele obiective: reducerea numărului de copii
abandonaţi în unitățile medicale la naștere / instituţionalizaţi; scăderea
incidenţei sarcinii nedorite în rândul minorelor/ femeilor fertile aflate în diferite
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situaţii de vulnerabilitate; facilitarea reintegrării sociale, familiale, şcolare şi
profesionale a minorelor/ femeilor beneficiare ale proiectului; creşterea gradului
de implicare a comunităţilor locale şi instituţiilor/ autorităţilor statului.
10. continuarea Acordului de asociere Consiliul Județean Buzău/
D.G.A.S.P.C. Buzău/ Fundația Sera România și elaborarea proiectului de
reintegrare / prevenire măsuri de protecţie specializate ce prevede acţiuni
comune pentru identificarea, evaluarea şi aplicarea unor măsuri în sprijinul
reintegrării în familie a copiilor, beneficiari ai măsurilor de protecţie specială în
cadrul Complexul de servicii comunitare nr. 2 Buzău sau aflaţi în evidenţa
D.G.A.S.P.C. Buzău, precum și prevenirea separării copilului de familie.
11. continuarea protocoalelor de colaborare cu Organizaţia Concordia
Ploieşti și Fundaţia Lumina Brăila pentru derularea de activităţi comune în
vederea facilitării integrării socio-profesionale a copiilor/ tinerilor care au
beneficiat de măsură de protecţie special.
12. continuarea colaborării cu Fundația Blue Heron, pe baza protocolului
care are ca și obiect colaborarea în vederea oferirii unui suport financiar și moral
bursierilor Fundației, tineri proveniți din sistemul de protecție D.G.A.S.P.C.
Buzău.
13. încheierea protocolului de colaborare cu asociația The social incubator,
prin intermediul căruia tineri cu vârste cuprinse între 16-26 ani din evidența
D.G.A.S.P.C. Buzău participă la activități de dezvoltare personală și consiliere în
carieră.
14. derularea, în parteneriat cu Inspectoratul de poliție județean Buzău, a
Programului de reducere a riscului victimal și infracțional a copiilor beneficiari
de măsură de protecție special.
Menționăm că în cadrul tuturor unităților de asistență socială din
subordinea D.G.A.S.P.C. Buzău au fost organizate activități pentru marcarea
unor evenimente cu semnificație naţională și internațională precum: Ziua
internaţională a drepturilor copilului, Ziua Internaţională a Persoanelor
Vârstnice, Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi, Ziua internaţională
de conştientizare a autismului, Ziua mondială a sănătăţii, sărbătorile religioase,
etc.
INFORMAȚII PRIVIND ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI
ȘI PROMOVĂRII DREPTURILOR COPILULUI
Referitor la copiii care au fost supuși neglijărilor materiale, afective şi
educaţionale (cu periclitarea sănătăţii şi siguranţei și cu impact negativ major
asupra evoluției lor), s-a impus stabilirea unor măsuri de protecţie sau
facilitarea accesului la servicii tip centru de zi și de recuperare.
Pentru acest segment de activitate, prezentăm următorii indicatori la data
de 31.12.2019:
a) Număr total de copii în servicii de zi, rezidenţiale și de tip familial: 1353,
din care:
- număr copii aflaţi în plasament la rude sau alte familii: 422, din care
305 la rude pana la gradul IV inclusiv și 1117 la alte persoane/familii; pe
parcursul anului 2019 au fost înregistrate 64 cazuri noi și 76 de
revocari/încetări; au fost instituite 3 tutele;
- număr copii aflaţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti: 323;
pe parcursul anului 2019 au fost înregistrate 68 intrări noi și 60 de ieșiri (22
adopție, 23 reintegrări în familie, 7 plasamente la familiale, 8 înlocuiri de masuri
în centre rezidențiale);
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- număr copii aflaţi în serviciile de tip rezidenţial: 412 din care 174 copii
cu handicap, 238 în dificultate socială; 270 intrări/ 295 ieșiri;
- număr copii cu dizabilități aflaţi în centrele de zi şi de recuperare: 196.
b) Număr copii menţinuţi în familia naturală, beneficiari de servicii de
prevenire/consiliere: 1449, din care 109 cazuri active la 31.12.2019.
Principalii indicatori privind copiii aflaţi în situaţii de risc în propriile familii:
- la nivelul Compartimentului Telefonul Copilului pentru semnalarea
cazurilor de urgenţă au fost înregistrate şi instrumentate un număr total de 612
sesizări pentru un număr de 770 copii; dintre acestea s-au confirmat pentru 489
de copii (pentru 137 copii s-au instituit măsuri de protecție în regim de urgentă);
sesizările confirmate se împart pe următoarele categorii de abuz: 12 – abuz
fizic; 120 – abuz emoţional; 47 – abuz sexual; 302 - neglijare (32 părăsiţi/ în
risc de părăsire în unităţile spitaliceşti confirmați); 3 - exploatare pentru
comitere de infracţiuni; 5 - exploatare sexuală;
- 16 sesizări pentru 17 copii aflaţi în situaţie de repatriere/migraţie/
monitorizare post-repatriere;
- 175 sesizări pentru un număr de 89 de copii care au săvârşit 175 fapte
de natură penală, pentru care nu răspund penal, dintre care 13 copii sunt
recidivişti;
- 90 de sesizări ale Poliţiei, privind participarea la audierea a 90 de minori;
- 41 cupluri mamă-copil au beneficiat de serviciile Centrului Maternal;
- 81 de persoane (51 copii şi 30 adulți) au beneficiat de rezidență în cadrul
Centrului de Recuperare pentru Victimele Violenţei în Familie.
Principalii indicatori, în anul 2019, în domeniul adopţii şi postadopţii sunt:
- 50 de atestate de familie adoptatoare;
- 30 de deschideri procedura adopţie internă;
- 14 acţiuni de încredinţare în vederea adopţiei, toate fiind investite cu
formulă executorie;
- 23 acţiuni de încuviinţare a adopţiei, finalizate cu sentinţa definitivă.
Principalii indicatori privind integrarea socio-profesională a tinerilor:
- 126 de copii/tineri au participat la consiliere vocaţională şi module de
abilitare pentru viaţă independentă;
- 15 tineri au fost plasați pe piața muncii;
- 14 tineri au beneficiat de orientare şcolară și universitară;
- 5 aplicații, 2 burse si 5 mentorate ,,Blue Heron’,10 burse active;
- 6 tineri au fost acceptaţi şi înscrişi la cursuri de calificare în cadrul
Organizaţiei Concordia, din care 3 urmează cursurile de calificare;
- 1 tânăr a beneficiat de consiliere și integrare în cadrul organizației
Lumina Brăila;
- participarea la Bursele locurilor de muncă și alte activități organizate de
A.J.O.F.M. - 3 burse - 40 participanți.
INFORMAȚII PRIVIND PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI
Număr total de persoane încadrate în grad de handicap, aflate în evidența
D.G.A.S.P.C. Buzău la sfârşitul anului 2019: 18.838, din care aflate în familie
18.260 (16.425 persoane adulte cu handicap și 1.835 copii cu handicap).
În evidența Serviciului Evidență, Plată și Prestații Sociale au intrat un
număr de 1898 dosare noi ale persoanelor încadrate în grad de handicap: 240
dosare noi pentru copii cu handicap, 1.658 dosare noi pentru adulţi cu handicap.
Număr total de bilete pentru transportul interurban eliberate: 41811
bilete pentru persoanele cu handicap (copii şi adulţi) şi pentru însoţitorii sau
asistenţii personali ai persoanelor cu handicap;
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Număr total de legitimații pentru transport urban eliberate pentru
persoanele cu handicap sau asistenții personali ai acestora: 2175;
Număr total de cereri însoțite de actele necesare înaintate de către
D.G.A.S.P.C. către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale
pentru acordarea de roviniete: 1893
Număr total solicitări de evaluare complexă a persoanelor adulte în
vederea încadrării în grad de handicap: 7405 (1857 cazuri noi, 5548 reevaluări).
Echipele de evaluare din cadrul S.E.C.P.A.H. s-au deplasat la domiciliile unui
număr de 1035 persoane adulte cu dizabilități nedeplasabile în vederea
efectuării evaluării complexe.
Numărul total de evaluări efectuate de Comisia de Evaluare a Persoanelor
Adulte cu Handicap Buzău – 7161, din care :
• 1441 persoane au fost încadrate în gradul grav de handicap ;
• 4348 persoane au fost încadrate în gradul accentuat de handicap;
• 1225 persoane au fost încadrate în gradul mediu de handicap;
• 69 persoane au fost încadrate în gradul ușor de handicap;
• 78 persoane au avut dosarele respinse.
Număr copii cu dizabilităţi evaluaţi de echipa multidisciplinară din cadrul
Serviciului de Evaluare Complexă a Copilului și pentru care s-au eliberat
certificate de încadrare în grad de handicap: 1553.
INFORMAȚII
PRIVIND
PERSOANELE
ADULTE/VÂRSTNICE
BENEFICIARE DE SERVICII DE REZIDENȚĂ
- 446 persoane adulte/vârstnice beneficiază de servicii sociale în centrele
din subordinea D.G.A.S.P.C. Buzău, din care 290 persoane încadrate în grad de
handicap; 224 persoane beneficiază de servicii în cadrul centrelor de recuperare
și reabilitare a persoanelor adulte cu handicap și 222 în cadrul căminelor pentru
persoane vârstnice;
- în domeniul protecției persoanelor adulte/ vârstnice, în cursul anului
2019 s-au înregistrat 72 cazuri noi și 80 ieșiri din sistem;
- au fost instrumentate 145 solicitări de instituţionalizare pentru persoane
adulte/ vârstnice, din care 73 persoane au fost admise în unităţi de protecţie
socială din subordinea D.G.A.S.P.C. Buzău.
II. EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
Bugetul de venituri și cheltuieli repartizat D.G.A.S.P.C. în anul 2019 a fost
în valoare totală de 95.112.500 lei și a avut următoarele surse de finanțare:
alocații din bugetul propriu al județului Buzău: 85.415.000 lei, sume defalcate
din TVA destinate finanțării căminelor pentru persoane vârstnice: 4.260.000 lei,
subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea drepturile persoanelor cu
handicap: 1.153.000 lei, subvenții primite de la bugetul de stat pentru
finanțarea cheltuielilor cu personalul medical al cabinetelor medicale din
unitățile de învățământ special și personal medical CAMS - Pogoanele 2.308.000
lei, subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii
derulării proiectelor finanțate din FEN post aderare aferente perioadei de
programare 2014-2020: 245.700 lei, Fondul European de Dezvoltare Regională:
1.099.500 lei și Fondul Social European 631.300 lei.
Execuția bugetară înregistrată în anul 2019, detaliată pe clasificații
bugetare a fost următoarea:
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II.3. EXECUȚIA BUGETARĂ A ANULUI 2019
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III. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
În anul 2019, conform Hotărârii Consiliului Județean nr. 163/2019 privind
aprobarea numărului de personal, numărului de funcții publice, a organigramei
și statului de funcții, D.G.A.S.P.C. Buzău a avut în structura sa un număr total
de posturi aprobate de 1273 (114 în aparatul propriu și 1159 în serviciile
specializate pentru protecția copilului și a persoanei adulte); în aparatul propriu
se regăsesc 83 de funcții publice.
În anul 2019 s-au înregistrat un număr de 1078 de contracte individuale
de muncă în executare; 55 contracte individuale de muncă au încetat, din care
24 contracte individuale de muncă prin pensionare.
În anul 2019 s-au organizat procedurile de recrutare, în condiţiile legii,
pentru ocuparea unui număr de 54 posturi vacante şi temporar vacante de
execuţie, fiind încheiate un număr de 67 contracte individuale de muncă.
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IV. ALTE ACTIVITĂȚI
În perioada de referinţă, Serviciul juridic şi contencios a fost sesizat în
situaţii care presupuneau exercitarea atribuţiilor acestuia. Ca indicatori relevanţi
pentru cuantificarea acestui segment de activitate menţionăm:
- s-a obținut pronunțare în 244 de dosare/ cauze (fiecare dosar referinduse la unul sau mai mulţi copii/ tineri) în care au fost investite instanţele
judecătoreşti competente asupra stabilirii, menţinerii, înlocuirii sau încetării
măsurilor de protecţie specială a copiilor;
- s-a realizat reprezentarea juridică în 32 alte cauze de orice natură
(contencios administrativ, civilă, penală, litigii de muncă şi asigurări sociale,
cauze pentru Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap si Comisia
pentru protectia copilului, etc.) aflate pe rolul instanţelor, parchetelor sau
celorlalte autorităţi cu competenţe jurisdicţionale;
- demersuri administrative în 13 cazuri pentru obținerea certificatului de
naștere/duplicatului.
În decursul anului 2019 principalii indicatori privind procedurile de
atribuire a contractelor de achiziție publică au fost:
- 4 proceduri simplificate online (Acord-cadru), pentru achiziția de
produse, contractele atribuite având o valoare totală de 1.333.006,41 RON, fără
TVA;
- 4 proceduri de licitație deschisă online (Acord-cadru), pentru achiziţia de
produse, contractele atribuite având o valoare totală de 2.456.809,88 RON,
fără TVA.
- Valoarea totală anuală fără TVA a cumpărărilor directe efectuate de
D.G.A.S.P.C. Buzău în Lei, repartizată pentru fiecare achiziție de produse,
servicii și lucrări a fost de 4.420.860,05 Lei.
Au fost formulate răspunsuri pentru 28 solicitări depuse în temeiul Legii
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public și pentru 96 petiții
adresate instituției.
În cursul anului 2019 instituția a primit 4 vizite de control (inopinate sau
cu ocazia campaniilor tematice și naționale) din partea Agenției județene pentru
plăți și inspecție socială Buzău și 19 din partea instituțiilor cu atribuții specifice
în monitorizarea și asigurarea respectării prevederilor legislative în domeniu:
Direcția sanitar veterinară Buzău, Direcția de sănătate publică Buzău, Direcția
județeană de evidență a persoanelor, A.N.D.P.D.C.A., Inspectoratul pentru
situații de urgență Neron Lupașcu al județului Buzău, Avocatul poporului.
Au fost încheiate 20 de contracte de voluntariat la nivelul anului 2019.

F. CULTURĂ ŞI EDUCAŢIE
1. MUZEUL JUDEȚEAN BUZĂU
Valorificarea patrimoniului. Activități cu publicul
În anul 2019 specialiștii Muzeului Județean Buzău au desfășurat diferite
tipuri de activități de valorificare a patrimoniului în relația cu publicul. Au fost
organizate expoziții temporare, au fost deschise spații expoziționale
permanente, au fost susținute prelegeri, au fost efectuate deplasări la diferite
unități de învățământ de pe teritoriul județului Buzău în cadrul unor programe
cultural-educative, au fost organizate evenimente de divertisment cultural, au
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fost acceptate și inițiate perteneriate cu alte instituții de profil de pe teritoriul
României prin care patrimoniului deținut de instituția noastră a fost valorificat
la nivel național și internațional, au fost organizate concursuri.
Titlul activităţii

Ziua Națională a Culturii

Observaţii şi menţiuni

Data

15 ianuarie

2.
Hai să dăm mână cu mână
la Muzeul Județean ed. a
IV-a

24 ianuarie
3.
4.
5.

Lansare de carte literară

Dragobete vs Sfântul
Valentin ed. a IV-a

Zilele Femeii la Muzeul
Județean Buzău, ed. a IV-a

Jocurile Științei
Explorer

24 februarie

5 – 8 martie

5 – 12 Aprilie

Carierea ta începe aici

12 – 13 Aprilie

MuseumFest, ed. a II-a

10 – 12 Mai

Noaptea internațională a
Muzeelor

18 mai

15 ianuarie – Ziua Națională a Culturii
1. Conferință de presă în vederea lansării Ofertei culturaleducative pentru anul 2019 a Muzeului Județean Buzău;
2. Vernisarea expoziției Descoperiri arheologice recente pe
teritoriul județului Buzău, campania arheologică din anul 2018;
3. Vernisarea expoziției de bază dedicată lui Brăduț Covaliu;
4. Vernisarea expoziției de bază dedicată Margaretei Sterian;
5. Vernisarea expoziției de bază Simbol și semn;
1.
Momente organizate în parteneriat cu Comandamentul
Diviziei 2 Infanterie Getica Buzău (prezentarea steagurilor de
luptă ale structurilor subordonate Diviziei; muzică militară
susținută de fanfara militară; moment drill-team);
2. Momente organizate în parteneriat cu Teatrul George Ciprian
Buzău (moment de reconstituire istorică/sosirea delegației
unioniste condusă de Alexandru Ioan Cuza);
3. Momente organizate în parteneriat cu Inspectoratul Județean
de Jandarmi Buzău;
4. Momente organizate în parteneriat cu Centrul Județean de
Cultură și Artă Buzău (dansarea horei în jurul muzeului,
spectacol de muzică populară);
5. Vizitarea gratuită a colecțiilor muzeului;
Muzeul Județean Buzău, în parteneriat cu Biblioteca ”Vasile
Voiculescu” Buzău, sub egida Consiliului Județean Buzău a
găzduit lansarea volumului ”Vitregii suportabile”, semnat Nicolai
Tăicuțu.
1. Sărbători populare românești. Dragobetele și Mărțișorul.
Tradiție și authentic – film documentar; Muzeul ASTRA Sibiu;
2. prelegere publică Dragobete vs Sfântul Valentin
1. Atelier pentru elevi Semne tradiționale cusute în cadrul
Proiectului ”Ocolul lumii pe jos. Povestea celor 497 perechi de
opinci”;
2. Cluster de dans/Tango argentinian;
3. Cluster de dans/dansuri de societate;
4. Cluster de dans sportiv;
5. Vernisarea expoziției temporare Trăiri iconice (Cela Neamțu,
Costin Neamțu);
6. Recital de muzică clasică a Orchestrei Liceului de Arte
”Margareta Sterian” Buzău;
Expoziția temporară interactivă
Târgul Ofertelor Educaționale al Universităților de Stat din
România
Singurul festival al muzeelor din România
1) Ediția a III-a a programului ”Escapada culturală nocturnă” a
propus buzoienilor o călătorie în Mexic. Alături de noi a fost
prezent Excelența Sa Ambasadorul Statelor Unite ale Mexicului
în România, JOSÉ GUILLERMO ORDORICA ROBLES,
care ne-a prezentat într-un cadru non-convențional un obiect de
mare interes pentru cultura și tradiția mexicană, un penacho
prehispanic.
2)
Expoziția de excepție a artistului Vladimir Păun Vrapciu,
Conexiune în Brahma
3)
Vernisarea expoziției de bază „Știință și tehnică în
Buzăul sec. al XX-lea”. Cu această ocazie a fost prezentată
publicului buzoian o piesă extrem de rar întâlnită în România,
mașina electromagnetică militară de criptat Enigma, model M 23, care face parte dintr-o colecție privată.
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NeoNlitic
11 - 12

2 iunie – 2 iulie
14 iunie –
04 august

Ziua Drapelului Național

24 Iunie

Ziua Porților Deschise

19 Iulie

Ziua Imnului Național al
României

Arheologia în imagini
Viața urbană interbelică în
Câmpia Bărăganului –
Oltenița, Călărași și
Slobozia
Radu Florescu
(13.XI.1931- 7.IX.2003)
Viaţa şi opera
Bizantină
Noaptea cercetătorilor
europeni
Caravana Jocurile Științei,
ed. a II-a
Zilele Vasile Voiculescu

29 Iulie
20 august –
20 octombrie
20 august –
20 octombrie
20 august –
20 octombrie
2 – 22 septembrie

27 septembrie

4 – 13 Noiembrie
10 octombrie

Keeping the exhibition alive

Noiembrie

Decembrie 1989. Între
Revoluție și Crăciun
Mic Dejun cu Moș
Crăciun

16 – 31
Decembrie
11 – 13 decembrie

Muzeul a propus publicului său o expoziție neconvențională, artă
cu sursă de inspirație preistorică. Invitați artiști din România,
SUA, Ucraina.
Elevii anilor terminali de la Liceul de Arte Margareta Sterian
Buzău
1) ornarea imobilului sediului central al Muzeului Județean Buzău
cu baloane tricolore;
2) distribuire de stegulețe tricolore șoferilor participanți la trafic în
zona Bulevardului Nicolae Bălcescu;
3) expunerea a două panouri format A0 cu un scurt istoric al
drapelului național al României;
1. Vizitarea șantierului arheologic Gruiu Dării;
2. Mini-expoziție de artefacte descoperite în campania
arheologică din anul 2019;
Cu acest prilej muzeu a invitat publicul să audieze imnurile
naționale pe care le-a avut țara noastră de-a lungul timpului:
„Marș triumfal și primirea steagului și a Măriei Sale Prinţul
Domnitor”, „Trăiască regele”, „Zdrobite cătușe”, „Te slăvim,
Românie!”, „Trei culori”, „Deșteaptă-te române!”.
Expoziție panotată
Expoziție panotată în colaborare cu Muzeul Civilizației
Gumelnița din Oltenița, Muzeul Municipal Călărași și Muzeul
Județean Ialomița
Expoziție panotată, în colaborare cu Centrul Naţional de
Cercetare şi Documentare în Domeniul Muzeologiei
Expoziție de artă, personală Florin Menzopol
Au fost organizate ateliere de scriere cu caractere chirilice,
expoziție de replici ale unor sigilii medievale, atelierele de aplicat
sigilii, prezentări ale descoperirilor arheologice recente într-o
manieră accesibilă publicului larg, precum și un atelier de tatuaje
temporare;
Expoziție interactivă
Decernarea premiilor pentru concursului de creație literară Vasile
Voiculescu
Recital susținut de către Orchestra Liceului de Arte ”M. Sterian”,
Buzău
Expoziție temporară (în derulare până în 30 Aprilie 2020)
Activități specifice sărbătorilor de iarnă - parteneri

Cercetare
Acest domeniu de activitate cuprinde: cercetări arheologice de teren,
întocmirea de articole şi studii de specialitate, rapoarte de cercetare,
documentări privind subiecte istorice şi arheologice, participări la reuniuni cu
caracter ştiinţific:
- În privinţa manifestărilor ştiinţifice, se înregistrează participarea
specialiştilor muzeului la mai multe de manifestări naţionale şi internaţionale
(25 participări).
- Materiale ştiinţifice publicate de către cercetătorii şi muzeografii din
cadrul muzeului: 22 publicate, 3 în curs de publicare – editate de către instituţia
noastră sau de instituţii de profil din ţară. Publicaţii: volumul XXII al publicației
științifice Mousaios, volumul X al buletinului Muzeului Județean Buzău Analele
Buzăului, precum și apariția în premieră a Catalogului de Restaurare.
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Patrimoniul a doua viață. De asemenea au mai fost editate pliante și alte
materiale de popularizare.
- Activitatea de cercetare de teren în 2019 a însemnat cercetări
preventive, supravegheri arheologice şi cercetări de suprafaţă realizate la
cererea beneficiarilor unor lucrări de construcţii sau în vederea întocmirii
studiilor arheologice necesare pentru actualizarea Planurilor Urbanistice
Generale ale comunelor de pe raza județului Buzău. Astfel au fost realizate 44
de cercetări la cererea beneficiarilor, 2 documentații pentru PUG (Mânzălești și
Murgești) și altele în lucru. Cercetările au servit un dublu scop: îmbogăţirea
patrimoniului şi a bazei informaţionale referitoare la aşezările umane din epocile
vechi, precum şi realizarea de venituri extrabugetare, prin încheierea unor
contracte de prestări servicii pentru cercetările arheologice realizate în vederea
descărcării de sarcină arheologică a zonelor cuprinse în proiectele de investiţii
ale unor dezvoltatori privaţi sau ale statului.
În anul 2019 au fost continuate activitățile din cadrul proiectului Ocolul
lumii pe jos. Perechea celor 497 perechi de opinci, proiect finanțat printr-un
grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României, în cadrul
programului Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural prin
Mecanismul Financiar SEE 2009 – 2014. Acestea au constat în organizarea de
vizite gratuite și ateliere pentru elevi și profesori.
Evidenţa patrimoniului cultural
Patrimoniul muzeal numără 66.984 bunuri culturale, incluse în colecţiile de
istorie (39.056), arheologie (20.937), artă (3.105) şi etnografie (3.886). În cursul
anului 2019 colecţiile muzeale s-au îmbogăţit cu 2161 de bunuri de patrimoniu,
provenind din cercetări arheologice proprii, achiziţii, donaţii sau predări de bunuri
descoperite întâmplător, în creștere cu 1555 față de anul 2018.
În biblioteca instituţiei au intrat în perioada raportată, prin schimburi,
achiziţii şi donaţii, un număr de 319 volume, publicate de instituţii de profil din
ţară sau din străinătate. Biblioteca Muzeului județean cuprinde în prezent
24.634 volume și în prezent se află în plin proces de digitizare.
Conservarea şi restaurarea patrimoniului
În cursul anului 2019 s-a început amenajarea depozitelor pentru colecţiile
de etnografie. Operaţiunile de organizare a celor patru depozite (două pentru
textile etnografice, unul pentru lemn și metal etnografic şi unul pentru ceramică
etnografică) – care presupun verificarea stării de conservare a obiectelor,
dezambalarea, mutarea patrimoniului, ordonarea pe rafturi şi alcătuirea ghidului
topografic – sunt în curs de realizare şi vor fi finalizate în prima parte a anului
2020. Conservarea primară a bunurilor de patrimoniu s-a asigurat permanent,
prin supravegherea şi reglarea microclimatului, verificarea stării de sănătate a
obiectelor, desprăfuiri şi curăţări periodice. Atunci când echipamentele și
sistemele nu au funcționat în parametrii optimi au fost luate toate măsurile
pentru remedierea situațiilor în timpi cât mai reduși. Pe parcursul anului 2019
în Laboratoarele de Restaurare ale muzeului au fost restaurate și aplicate măsuri
de întreținere pentru 103 piese de interes arheologic, istoric și etnografic.
Relaţii cu publicul
În 2019 s-au înregistrat 37.758 vizitatori, dintre care: 15.627 la sediul
principal al muzeului (înregistrând o creștere față de anul 2018 – 12.434 și în
2017 – 9.481), 15.000 la Tabăra de Sculptură Măgura, 2.204 la Casa Memorială
Vasile Voiculescu (înregistrând o creștere față de anul 2018 – 1.457 și în 2017
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– 1.314) şi 4.502 la Colecţia de la Colţi, aceasta fiind închisă publicului pentru
vizitare din luna mai. În ceea ce privește Colecția Muzeală a Chihlimbarului Colți,
aceasta urmează a fi redeschisă cel mai târziu la jumătatea anului 2020, iar
Colecția de Etnografie și Artă Populară ”Vergu Mănăilă” urmează a fi deschisă în
prima parte a anului 2020. Promovarea acţiunilor muzeului s-au realizat prin
comunicate şi conferinţe de presă, intervenţii în presa scrisă şi vorbită (cu o
medie mai mare de 4 apariţii lunare).
Site-ul
instituţiei
(http://www.muzeubuzau.ro/)
este
actualizat
săptămânal, iar evenimentele cultural-educative sunt aduse la cunoştinţa
publicului, inclusiv prin intermediul paginii de Facebook a muzeului. În anul 2019
au fost înregistrate 64.961 afişări. Ținând cont că începând cu anul 2018 am
creat conturi și pe alte rețele de socializare situația pentru anul 2019 este
următoarea: Instagram – 188 urmăritori, Twitter – 12 urmăritori, YouTube –
56.174 interacțiuni/vizualizări .
În afara acestor resurse virtuale, muzeul județean administrează pagina
de Facebook a proiectului Ocolul lumii pe jos. Povestea celor 497 perechi de
opinci, site-ul http://dumitrudan.muzeubuzau.ro/ şi site-ul web al centrului de
informare turistică (http://www.citbuzau.ro/). Activitatea expoziţională a fost
promovată în special în presa locală (ziarele Opinia, Şansa, Viaţa Buzăului,
Strada, Observatorul Buzoian, News Buzău, Ziua de Buzău, Jurnalul de Buzău,
posturile de televiziune Campus TV, Focus TV, TV Sat, TV Sud-Est) şi naţională
(informaţii preluate de Agerpres, Mediafax, RADOR, emisiuni, reportaje şi ştiri
la Radio România Actualităţi, Digi 24). Menționăm și existența paginii Corpul
Voluntarilor Muzeul Județean Buzău, realizată și întreținută de către Corpul de
Voluntari al Muzeului, corp nou constituit, cu un număr de 801 urmăritori.
Managementul resurselor umane
Statul de funcţii şi organigrama muzeului cuprind 52 de posturi, între care
48 ocupate şi 4 vacante la finalul anului 2019. Structura personalului este
următoarea: dintre posturile de execuţie ocupate (44), 28 sunt de specialitate
în activitatea muzeală (cercetători, muzeografi, conservatori, restauratori,
supraveghetori, custozi sală) în timp ce restul 16 sunt posturi de deservire
generală (contabil, jurist, referenţi, şofer, tâmplar, electrician, instalatori,
paznici). În cursul anului 2019 s-au realizat trei angajări și totodată a fost o
pensionare (1 post personal tehnic).
În privinţa competenţelor personalului de specialitate, notăm: 7 experţi în
bunuri de patrimoniu; 2 arheologi experţi; 2 restauratori atestaţi şi un
restaurator în curs de atestare. După criteriul studiilor de specializare: 4
angajaţi cu titlul de doctor; 1 doctorand. Perfecţionarea personalului de
specialitate se realizează prin urmarea modulelor individuale de studii
superioare (masterat, doctorat), prin cursuri de perfecţionare sau atestare. În
cursul anului 2019 unul dintre salariaţii instituţiei au promovat pe treaptă sau
grad superior pe funcţia de execuţie.
Conform evaluărilor anuale personalul instituţiei şi-a îndeplinit în cursul anului
obligaţiile prevăzute în fişa postului. Nu au existat conflicte de muncă. Nu s-au
înregistrat boli profesionale.
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EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2019
DENUMIREA INDICATORILOR

A

Cod
indicator

Angajament Angajamente
Plăţi
e bugetare
legale
efectuate

Angajame
nte legale
de plătit

Cheltuieli
efective

5

6

7

8=6-7

9

7095000

7095000

7095000

7095000

7095000

7095000

4708140

2386860

4097523

01

4537000

4537000

4537000

4537000

4537000

4537000

4074768

462232

4009717

10

2777000

2777000

2777000

2777000

2777000

2777000

2667981

109019

2720399

Cheltuieli salariale in bani ( cod
10.01.01 la 10.01.17+10.01.30)

10.01

2654900

2654900

2654900

2654900

2654900

2654900

2547770

107130

2595082

Cheltuieli salariale în natură ( cod
10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

64400

64400

64400

64400

64400

64400

63200

1200

63200

Contributii (cod 10.03.01 la
10.03.08)
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
(cod 20.01 la 20.07+20.09 la
20.16+20.18 la
20.25+20.27+20.28+20.30 la20.36)

10.03

57700

57700

57700

57700

57700

57700

57011

689

62117

20

1760000

1760000

1760000

1760000

1760000

1760000

1406787

353213

1289318

20.01
20.02

1341000
100000

1341000
100000

1341000
100000

1341000
100000

1341000
100000

1341000
100000

1043728
70,306

297272
29,694

999020
70,306

20.05

102500

102500

102500

102500

102500

102500

97643

4857

20525

Deplasari, detasari, transferari (cod
20.06.01+20.06.02)

20.06

18000

18000

18000

18000

18000

18000

16018

1982

16018

Carti, publicatii si materiale
documentare

20.11

37000

37000

37000

37000

37000

37000

32,906

4,094

32,511

20.13

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10,013

487

10,013

20.14

13000

13000

13000

13000

13000

13000

12,146

854

11,646

20.16

109500

109500

109500

109500

109500

109500

103,709

5,791

111,509

20.30

28500

28500

28500

28500

28500

28500

20318

8182

17770

70

2558000

2558000

2558000

2558000

2558000

2558000

633372

1924628

87806

71

2558000

2558000

2558000

2558000

2558000

2558000

633372

1924628

87806

TOTAL CHELTUIELI
(01+70+79+82+85)
CHELTUIELI CURENTE (cod
10+20+30+40+50+51+55+56+57
+58+59+65)
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
(cod 10.01+10.02+10.03)

Bunuri de natura obiectelor de
inventar
(cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Pregătire profesională
Protecția muncii
Studii si cercetari
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la
20.30.04+20.30.06
la20.30.09+20.30.30)
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod
71+72+75)
TITLUL XIII ACTIVE
NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

B

Credite de angajament
Credite bugetare
aprobate la
aprobate la
finele
trimestriale
finele
trimestriale
perioadei de cumulate
perioadei de
cumulate
raportare
raportare
1
2
3
4

2. TEATRUL „GEORGE CIPRIAN”
Programul cultural al Teatrului „George Ciprian” Buzău pe anul 2019, a
fost adaptat în funcţie de bugetul aprobat, dar ţinând cont de programele
culturale din Proiectul de management.
Pentru realizarea Programelor culturale, proiectele teatrului, au fost
îmbinate cu alte evenimente culturale astfel încât, oferta culturală să acopere
diferite segmente de public și să asigure diversitate culturală.Au fost încheiate
parteneriate de succes ,cu diferite
instituţii județene , naționale și
internaționale, prin care s-au realizat diferite activități culturale. Prin aceste
parteneriate au fost prezentate spectacole gratuite pentru publicul care nu
frecventa neaparat teatrul (public matur și copii și tineri din medii defavorizate
/ licee, școli speciale, etc) în vederea
acoperirii nevoii de cultură a tuturor
categoriilor de cetățeni ai județului Buzău.
A. Proiectele, programe și acțiuni pentru furnizarea serviciilor
specifice în anul 2019:
I. Programul Terapie prin comedie
FAZA LUNGĂ, de Catherine Aigner, Premieră: 18 decembrie 2019
Distributia: Dan Clucinschi, Andreea Darie, Vlad Nicolici, Irina Ungureanu.
Regia: Octavian Jighirgiu; Scenografia: Alina Dincă Pușcașu; Light design:
Adrian Buliga; Vocal Coach: Irina Scutariu.
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Un avocat cu veleități artistice, un bărbat de succes căruia viața pare săi fi oferit totul, formeaza un cuplu cu o asistentă dentară tânără și frumoasă ce
și-a construit împreună o realitate confortabilă și sigură. E suficient un accident,
aparent minor, pentru ca totul să se dea peste cap. Totul ia forma unui thriller
cu accente comice, o savuroasă poveste de viață ce va ține spectatorii cu sufletul
la gură până la finalul spectacolului.
II. Programul Buzăul în festival
1. Festivalul de teatru, BUZĂU/IUBEŞTE/TEATRU
Perioada 01 – 08 iunie 2019
Prin această manifestare ne-am propus să aducem în faţa publicului
poveşti de dragoste reflectate de marea dramaturgie.
Totodată prin titulatura sa: BUZĂU ∕ IUBEŞTE ∕ TEATRU aduce în prim plan
promovarea Buzăului atât pe plan naţional dar şi internaţional și este singurul
festival de gen din țară. Este un eveniment care transformă Buzăul într –o oază
de cultură, purtându-l spre o atmosferă de sărbătoare.
2. Festivalul Săptămâna Teatrului Tânăr – Gala tinerilor artişti
ediția a VII/a, 19 – 25 octombrie 2019
Acest proiect a fost inființat în ideea de a atrage publicul tânăr către
teatru, aducând în fața lor cele mai frumoase spectacole cu artiști tineri, cu
povești în care ei s-ar fi putut regăsi, dar și de a restabili un spaţiu cultural
comun între publicul matur şi noile generaţii de artişti prin spectacole cu titluri
celebre. Și cea de a VII-a edițiea acestui eveniment a atras un număr mare de
spectatori, la unele dintre spectacole, biletele au fost epuizate foarte rapid.
III.Programul Teatrul vector în educație
1. ARATĂ ARTĂ – Coproducție
Proiect pentru încurajarea tinerilor care doresc să se manifeste și să se
dezvolte artistic. Este un concurs tip talent show adresat elevilor de liceu.
Șapte seri cu 250 de spectatori între 14 și 19 ani target principal, 20 – 32 ani,
target secundar, părinți, bunici.
2. ELSA ȘI COCORII de Cristian Negoescu, adaptare liberă după de H.
C. Anderson Spectacol pentru copii intre 7 și 14 ani, Premieră: 6 decembrie
2019
Distribuția este alcatuită din 12 elevi de la: Liceul de Arte Margareta
Sterian, Colegiul B.P.Hașdeu și Colegiul Agricol. Copiii evoluează alături de trei
actori profesioniști, sub bagheta unui regizor cu calități pedagogice si a unor
specialiști în teatru, precum profesor de vorbire scenică, gestionarea emoțiilor
și mișcare scenică.
IV. Programul Teatrul Viitorului
S-au realizat conferințe și simpozioane naționale și internaționale cu
prezența unor personalități marcante ca: prof. dr. Andy Lavender University of
Warwick UK, prof. dr Johannes Birringer Brunel University London, Javier
Galindo associate director Telencounters, Dan Vasiliu director UNATC, Sylvia
Lane Bath Spa University pentru prezentarea rezultatelor proiectului european
Tele Encunters. Incheierea cu succes proiectului Tele Encounters.
S-a depus pentru o nouă finanțare cu fonduri europene prin Europa
Creativa, a unui nou proiect ce implică folosirea tehnologiei.
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V. Programul BUZĂUL - POARTA TINERILOR ARTIŞTI
O NOAPTE FURTUNOASĂ de I.L. Caragiale Premieră: 12 decembrie 2019
Acest spectacol reunește tineri actori buzoieni pe scena Teatrului „G.Ciprian”
Regia: Radu Gabriel - buzoian; Distribuția: Alex Bogdan, Ștefan Pavel –
buzoian, Vlad Drăgulin - buzoian, Silviu Mircescu, Alina Rotaru (buzoiancă),
Alina Suărășan, Alex Călin.
VI. Programul Sărbătorim la .....TEATRU
- 24 Ianuarie Proiect sărbătorire Mica Unire “Hai să dăm mână cu mână”,
Reconstituirea vizitei lui Alexandru Ioan Cuza la Buzău;
- Sărbătorirea Zilei Naționale a Culturii, în parteneriat cu Colegiul Mihai
Eminescu;
- Dragobete (cu evenimentul „De Dragobete la Teatru”);
- Ziua femeii - Mărțișor cultural;
- 1 Iunie (2 spectacole gratuite cu Gașca Zurli ; Sărbătorile de iarnă: Moș
Nicolae, Mic Dejun cu Moș Crăciun - spectacole gratuite pentru copiii din medii
defavorizate.
Programul cultural al teatrului, pe lângă proiectele anului 2019 de mai
sus, s-a completat cu spectacole producție proprie reluate din stagiunile
anterioare: Magnolii și cianură, comedie de Olga Delia Mateescu, Zăpezile de
altădată adaptare după Dumitru Solomon, Angajare de clovn de Matei Vișniec,
Vicleniile lui Scapin de J.P.Moliere, Comedii cu Gorobete de Radu Gabriel, Părinți
teribili de Jean Cocteu. La acestea s-au adăugat spectacole gazduite: de teatru,
concerte de muzică (clasică, rok, folk), spectacole de balet diversificând astfel
oferta culturală.
S-au incheiat 21 parteneriate cu Instituţii sau Asociații care au permis
intrarea gratuită la teatru, sau la alte evenimente de interes cultural dedicate
buzoienilor şi 16 parteneriate cu licee şi școli generale din județul Buzău. Au fost
prezentate gratuit spectacole de teatru atât pentru adulți cât și pentru copii,
spectacole de poezie, spectacole de teatru dans, spectacole de muzică clasică
și modernă, conferinte de dezvoltare personală, etc.
B.
Nr.
Crt.

Execuţia bugetului de venituri şi cheltuielipe anul 2019:
Execuţia bugetului de
venituri şi cheltuieli

Prevăzut
2019 (lei)

Rectificat
2019 (lei)

Realizat
2019 (lei)

(3)

(4)

(4)

1.

(2)
Venituri proprii

366.000

381.400

512.719

2.

Subvenţii /alocaţii

4.100.000

4.380.000

3.519.496

3.

Cheltuieli de personal

1.800.000

1.800.000

1.638.962

4.

Cheltuieli materiale şi servicii

2.300.000

2.500.000

1.971.190

5.

Alte programe comunitare

206.000

206.000

204.689

6.

Cheltuieli de capital

160.000

225.000

214.672

(1)

C. Dinamica și evoluția resurselor umane ale instituției (fluctuație,
cursuri, evaluare, promovare, motivare/sancționare);
Teatrul „George Ciprian” Buzău, fiind un teatru de proiecte are ca personal
angajat conform Codului muncii, doar personalul tehnic şi administrativ, iar
personalul artistic este angajat pe proiect, în baza Legii nr. 8/1996 – Legea
drepturilor de autor şi drepturilor conexe.
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Instituţia noastră şi-a desfăşurat activitatea în anul 2019 cu un număr
total de 32 de posturi, dintre care vacante 6 (un post suspendat pentru perioada
contractului de management)* temporar vacant până la 01.12.2022.
Conducerea, respectiv managementul Teatrului „George Ciprian” Buzău,
a fost asigurată de către un manager, în baza Contractului de management cu
nr.16564/29.11.2017 şi a Hotărârii Consiliului Judetean nr. 299/27.11.2017,
ajutat de un Cosiliu Administrativ și un Consiliu Artistic. Au fost 5 ședințe de
Consiliu Administrativ rezultand 43 de hotărâri și 6 ședinte de Consiliu Artistic.
Ca urmare a organizării concursului pentru ocuparea unui post vacant,
potrivit prevederilor HG286/2011 cu modoficările şi completările ulterioare, în
perioada raportată s-a ocupat 1 post vacant – postul de Secretar PR din cadrul
Compartimentului Imagine Impresariat şi s-a întocmit un nou contract individual
de muncă pentru Referentul (merceolog), persoană care cumulează pensia cu
salariu, pentru o perioada de 1 an, pe durata stagiunii 2019 – 2020.Contractul
a fost întocmit conform prevederilor OG21/2007 cu modificările şi completările
ulterioare şi Codului Muncii, cu modificările şi completările ulterioare.
D. Alte activități din competența instituției.
- Turnee: Turnee naționale: 20
- Organizarea Săptămânii Școală prin teatru (Școala altfel) – au
fost prezentate spectacole de teatru pentru elevii de liceu și spectacole pentru
cei mici dar şi organizarea de ateliere de teatru însoţite de proiecţii de filme,
expoziții de Filme VR (TELE ENCOUNTERS), expozitii de costume de teatru,
lansari de carte, etc. ”Ziua porților deschise la Teatru”, Serbări Școlare, Proiecții
de filme, parteneri în Festivalul Eugen Ionesco, Festivalul Internațional de film,
Festivalul Comic 7 B, precum și Lansări de carte, expoziții, conferințe, concerte
de colinde.
- Difuzare de filme pentru copii şi adulţi – în vederea atragerii unui
număr cât mai mare de spectatori spre teatru, sau în ideea de a atrage şi alte
segmente de public care nu frecventează neapărat teatrul (tineri,copii din medii
defavorizate, bunicii şi părinţii care să însoţească copii la sala teatrului).
În anul 2019, Teatrul „George Ciprian” Buzău a avut un număr total de
35.741 de spectatori (34.920 români, 821 străini), din care școlari/preșcolari
5.785, elevi/studenți 12.239 și adulți 17.717.
- La sala teatrului au fost 90 de spectacole cu un număr de 23.801
spectatori.
- Spectacole în deplasare – 13 spectacole cu un număr de 3.720 de
spectator.
- Deplasări în alte locații din Buzău (7.015 spectatori) la Consiliului
Judetean, Curtea Teatrului, Sala sporturilor Romeo Iamandi.
Colaboratori: Ministerul Culturii, Teatrul Național Iași, Teatrul Gheorghe Pastia
Focșani, Teatrul Victor Ion Popa Bârlad, Teatrul Alexandru Davilla – Pitești,
Teatrul Dramaturgilor București, Teatrul Excelsior, Teatrul Metropolis, Teatrul
Toma Caragiu Ploiești, Teatrul Maria Filotti Brăila, Teatrul Mic București, Teatrul
Național Marin Sorescu Craiova, Teatrul Evreiesc de stat, Teatrul Elisabeta
București, Asociația Culturală Cathasris, Teatrul Bulandra, Teatrul Municipal de
marionete Chișinău, UnTeatru, ArCub.
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3. Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău
Având rolul de a asigura condiţiile necesare pentru punerea în valoare a
resurselor din domeniul culturii tradiționale, a creaţiei artistice, în general,
Centrul Judeţean de Cultură și Artă Buzău şi-a desfăşurat activitatea din anul
2019 pornind de la premisa că valorificarea creaţiei populare în activitatea
cultural-artistică trebuie să fie profund justificată, răspunzând unor noi
necesităţi existenţiale şi spirituale, ce nu mai pot fi satisfăcute prin simpla
transmitere a unor producţii artistice mai mult sau mai puţin valoroase sau
autentice.
Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău inițiază și desfășoară programe
de învățământ artistic în domeniul educației permanente, de promovare a
culturii tradiționale și creației populare, având ca scop: cultivarea artei
interpretative în domeniile – muzică, arte plastice, coregrafie, artă populară,
formarea de abilități, deprinderi și competențe practice, ridicarea nivelului
general de cunoaștere, promovarea și afirmarea realelor talente.
Îndeplinirea obiectivelor din planul de management pe anul 2019
În contextul celor menţionate mai sus, în activitatea pe care am
desfăşurat-o în anul 2019 am urmărit realizarea următoarelor obiective:
cercetarea și păstrarea tradiţiei şi creaţiei populare ca fenomen viu şi
tezaurizarea acestora ca document etnocultural; promovarea bunurilor culturii
populare tradiţionale și contemporane şi integrarea lor ca marcă a identităţii
etnoculturale în circuitul internaţional de valori; perfecţionarea metodică a
activităţii aşezămintelor culturale în domeniul cunoaşterii, păstrării şi valorificării
tradiţiei şi creaţiei populare.
În ceea ce priveşte acţiunile întreprinse în cursul anului 2019 s-au avut în
vedere manifestările cultural artistice la nivel judeţean, naţional - serbări
folclorice, concursuri, festivaluri, târguri; stimularea creativităţii şi talentului prin
păstrarea şi cultivarea specificului zonal (pregătirea soliştilor, orchestrei şi
dansatorilor Ansamblului folcloric”Plaiurile Mioriţei”). Prin programele
educaționale pe care le desfășoară în domeniul artelor, Școala Populară oferă
celor interesați posibilitatea de a-și cultiva aptitudinile artistice într-o formă
adecvată de învățământ specializat nonformal, deschisă tuturor segmentelor
sociale, indiferent de vârstă, contribuind la conturarea unui orizont artistic
complex. Activitatea artistică constituie principala verigă de legătură a activității
școlare cu cea extrașcolară, devenind parte componentă a vieții culturale,
cultivând spiritul prin bogăția artelor, având în același timp o deosebită
importanță în pregătirea elevilor pentru viața socială.
Ținând seama de nivelul superior atins de actul artistic în general, de
caracterul eminamente social al artei, am în vedere promovarea unor absolvenți
capabili să ducă o activitate artistică în acord cu exigențele publicului spectator,
să probeze virtuți artistice cât mai cuprinzătoare. Nu de puține ori, talente
remarcabile care au absolvit Școala Populară de Arte, s-au îndreptat spre o
carieră artistică, împlinindu-și astfel vocația pentru artă.
Menţionăm cele mai importante evenimente ce trebuie continuate şi pot fi
considerate cea mai importantă formă de educaţie permanentă:
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Acțiunea
Cursuri Școala Populară, cursuri instrumente populare,
țesut-cusut
Activități repetiții orchestră, soliști, dansatori, pregătirea
programelor artistice pentru evenimentele anului în curs;
Expoziție ”Ziua Culturii Naționale”
Eveniment cultural ”Hai să dăm mână cu mână la Muzeul
Județean”
Târgul de turism Romexpo
Expoziție ”Mărțișorul”
Festivalul Internațional de muzică și dans ”Mărțișor 2019”
Festival de muzică francofonă Francochanson în parteneriat
cu Centrul Cultural Francofon
Spectacol folcloric - Summit-ul european al regiunilor și
orașelor – Palatul Regal
Expoziție de Arte Vizuale în parteneriat cu Palatul Copiilor
Buzău
Expoziție artă vestimentară
Emisiune-Caravana ”România 2019” Realitatea TVdansatori, soliști, orchestră
Spectacol folcloric susținut cu ocazia Zilei Internaționale a
Romilor
Expoziție ”Tradiție și Credință”- temă pascală
Festival Concurs ”Primăvara Buzoiană”
Serbare folclorică ”Târgul cucului”

Locația
C.J.C.A.
C.J.C.A.
Galeriile de Artă
Muzeul Jud. Bz
București
Galeriile de Artă
Rep. Moldova Dubăsari
CJB
București
Galeriile de Artă
Galeriile de Artă
Teatrul G.C.
Calvini
Galeriile de Artă
Teatrul G.C.
Pătârlagele

Festival de Film Francez în parteneriat cu Centrul Cultural
Francofon
Concurs Național de Artă Textilă ”Tradiție și modernitate”Palatul Copiilor

Teatrul G.C.
Galeriile de Artă

Serbarea folclorică ”Sărbătoare în sat”

Chiliile

Serbarea folclorică ”Serbările Boldului”

Boldu

Serbarea folclorică ”Floare de salcâm”

Lipia-Merei

Serbarea folclorică ”Hora florilor de mai”
Serbarea folclorică ”Ziua Comunei”
Festival de promovare a culturii, tradițiilor și obiceiurilor
”Buzău Fest”
Serbare folclorică ”Ziua Comunei Pîrscov”
Eveniment folcloric ”Zilele comunei Stîlpu”
Serbare folclorică ”Pe urme de baladă”

Padina
Calvini
Monteoru
Pîrscov
Stîlpu
Gura Teghii

Evenimente aniversare 80 ani de la fondarea orașului
Sobinka
Caravana ”Zilele filmului românesc”
Serbare sfârșit an școlar 2018-2019
Serbarea folclorică ”Ziua comunei Gherăseni”
Serbarea folclorică ”Sărbătoarea Drăgăicii”
Expoziție ”Ziua iei”
Serbarea folclorică ”În poiana din lăstari”
Festival Internațional de folclor ”Festival du Fenetra” –
Toulouse
Serbarea folclorică ”Florile Călmățuiului”
Serbarea folclorică ”Ziua Comunei”
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Sobinka - Rusia
Parcul Tineretului
Teatrul G.C.
Gherăseni
Corbu-Cătina
Galeriile de Artă
Brăești
Franța
Smeeni
Ghergheasa

Serbarea folclorică ”Festivalul Slănicului”
Serbarea folclorică ”Ziua Comunei Topliceni”
Serbarea folclorică ”Sărbătoarea fânului”
Serbarea folclorică ”Ziua Comunei Beceni”
Serbare folclorică ”Târg de Sf. Ilie”
Festivalul Zilele Monteorului
Serbarea folclorică ”Plaiul Nucului”

Mînzălești
Topliceni
Viperești
Beceni
Bozioru
Monteoru
Lopătari

Festival Internațional de folclor ”Plaiurile Mioriței”, Târg de
meșteșuguri
Serbarea folclorică ”Sărbătoarea Sf. Pantelimon”
Serbarea folclorică ”Floare de tei”

Parcul Crîng
Cernătești
Pănătău

Serbarea folclorică ”Sărbătoarea comunei”

Murgești

Serbarea folclorică ”Sărbătoarea comunei”

Cănești

Serbarea folclorică ”Sărbătoare de Sf. Maria”
Serbarea folclorică ”Pe plaiuri bisocene”
Serbarea folclorică ”Ziua comunei”
Serbarea folclorică ”Ziua comunei”

Valea Salciei
Bisoca
Glodeanu Siliștea
Bălăceanu

Serbarea folclorică ”Ziua comunei Glodeanu Sărat”

Glodeanu Sărat

Serbarea folclorică ”Dorule, de unde vii...?”
Serbarea folclorică ”Auriu de Săhăteni”
Serbarea folclorică ”Sărbătoarea odăienilor”
Serbarea folclorică ”Ziua comunei Racovițeni”
Serbarea folclorică ”Bob de grâu”
Serbarea folclorică ”Legendele Cislăului”
Serbarea folclorică ”Ziua comunei”
Serbarea folclorică ”Ziua comunei Vernești”
Expoziție ”Stare de pericol” – Cătălin Negoiță
Festival cultural al românilor de pretutindeni ”Centenar
Fest”
Serbarea folclorică ”Pe plaiul șoimului”
Eveniment ”Toamna buzoiană”

Scorțoasa
Săhăteni
Odăile
Racovițeni
Cochirleanca
Cislău
Valea Rîmnicului
Vernești
Galeriile de Artă

Serbarea folclorică ”Ciuciure, izvor de apă vie”
Serbarea folclorică ”Parada gospodarilor”
Spectacol folcloric ”Ziua persoanelor vârstnice”
Festivalul ”Zilele dovleacului”
Expoziție ”Retrospectivă”Artă Fotografică ”Clipe Efemere”–
Ion Tăbăcaru
Filmare-reportaj Tezaur uman viu – Ministerul Culturii
Expoziție de pictură Dumitru Fănel
Șezători tradiționale
Filmare reportaj în colaborare cu echipa Travel Channel
Spectacol folcloric ”Ziua Națională a României”
Expoziție de Artă Populară, dedicată zilei de 1 Decembrie
Ziua Națională a României

Rep. Moldova- Strășeni
Berca
Drăgaica
Unguriu
Săpoca
Smeeni, Rm. Sărat
Poșta Cîlnău
Galeriile de Artă
Galeriile de Artă
Galeriile de Artă
Cărpiniștea, Școala
Gura Văii
Galeriile de Artă
Luxemburg
Galeriile de Artă
Crâng, Berca

Alaiul Datinilor și Obiceiurilor de Iarnă

CJB

Expoziție de icoane și sculptură religioasă
Cursuri Școala Populară, cursuri instrumente populare,
țesut-cusut
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Galeriile de Artă
C.J.C.A.

Activități repetiții orchestră, soliști, dansatori, pregătirea
programelor artistice pentru evenimentele anului în curs;
Expoziție ”Ziua Culturii Naționale”

C.J.C.A.
Galeriile de Artă

Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019
În anul 2019 alocaţia prevăzută de la bugetul propriu al judeţului a fost
de 4.120.000 lei iar veniturile proprii au fost de 230.000 lei din care rezultă un
buget total de 4.350.000 lei care a fost dispus astfel:
cheltuieli de personal
2.800.000 lei
cheltuieli cu bunuri și servicii 1.490.000 lei
cheltuieli investiții
60.000 lei
Din veniturile proprii aprobate de 230.000 lei au fost realizate 222.693 lei.
Din bugetul aprobat pe anul 2019 s-au făcut plăți în suma de 3.476.360
lei conform execuției bugetare la data de 31.12.2019 cu următoarele sume:
cheltuieli de personal
2.152.733 lei
cheltuieli cu bunuri și servicii
1.265.102 lei
cheltuieli investiții
58.525 lei
Diferența de 866.333 lei dintre veniturile de la alocația bugetului propriu
al județului + veniturile proprii – plățile din anul 2019 a fost trasferată
ordonatorului principal de credite.
Managementul resurselor umane
Centrul Judeţean de Cultură şi Artă, instituţie publică având personalitate
juridică, cu statut de aşezământ de cultură de interes judeţean funcţionează sub
autoritatea Consiliului Judeţean Buzău.
Obiectul de activitate al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă are în
conţinut două segmente prioritare: a) conservarea, cercetarea, protejarea,
transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a culturii tradiţionale şi a
patrimoniului cultural material și imaterial; b) educaţie permanentă şi formare
profesională continuă în afara sistemului formal de educaţie, cu profil de
învăţământ artistic nonformal şi de însuşire a meşteşugurilor tradiţionale.
Instituţia noastră şi-a desfăşurat activitatea în anul precedent cu un
număr de 34 de angajaţi; structura organizatorică a Centrului Judeţean fiind
următoarea:
I. Compartiment cercetare, conservare şi valorificare a culturii
tradiţionale a funcționat cu un număr de 12 salariați, din care 5 sunt
instrumentişti, 2 solişti vocali, 2 consultanți artistici, 1 referent, 1 operator sunet
şi 1 fotograf (1 post de instrumentist s–a ocupat in 2019). Soliştii şi
instrumentiştii fac parte din Ansamblul folcloric „Plaiurile Mioriţei” care a avut
un număr de 104 evenimente pe raza județului Buzău cât și în municipiul Buzău.
II. Serviciul Școala Populară de Artă, a functionat cu un număr de 11
și 1/2 angajaţi, din care 1 şef serviciu (profesor percuţie, canto), 10 și ½ posturi
de profesori, care au pregătit un număr de aproximativ 250 de elevi, organizaţi
în 12 clase pe următoarele specialităţi: 3 clase pian; 4 clase canto muzică
uşoară și populară; 1 clasă dans (clasic, modern); 1 clasa percuţie; 1 clasă orgă
(acordeon); 1 clasă chitară; 1 clasă pictură. În 2019 s-a ocupat prin concurs 1
post profesor canto si a ramas vacant 1 post profesor pian.
Conducerea Centrului este asigurată de un Manager în baza Contractului
de Management nr. 16563/29.11.2017, încheiat cu Consiliul Județean Buzău și
de un Director Adjunct numit temporar prin Hotărârea Consiliului Județean
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Buzău. Directorul este ordonator terțiar de credite, are sarcini de coordonare şi
îndrumare din punct de vedere metodologic, stabilește direcțiile de dezvoltare
ale instituției și pune în practică programele și proiectele asumate. În același
timp are și sarcini didactice – predă specialitatea percuţie şi în funcție de
solicitări și canto. O clasă funcţionează cu 18 elevi, norma didactică fiind de 18
ore/săptămână. Se lucrează individual cu câte un elev pe oră; la clasele de dans
și pictură se lucrează pe grupe de elevi.
Personalul de specialitate al Serviciului Școala Populară de Arte este
salarizat conform Legii nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
III. Compartimentele contabilitate, resurse umane, juridic și
administrativ a functionat cu număr de 10 posturi economicoadministrative, din care 4 posturi de Referent de Specialitate (1 post este
suspendat, 1 post s –a ocupat in 2019), 2 posturi de Referent, 1 post de
Magaziner, 1 post de Consilier Juridic și 2 posturi de Șofer.
Personalul din posturile economico-administrative al Centrului Judeţean
de Cultură şi Artă este salarizat conform Legii nr. 153/2017, cu modificările şi
completările ulterioare.
Promovarea în grade/trepte superioare se face în baza evaluării
profesionale, conform tranşelor de vechime. Evaluarea personalului se face
anual conform Regulamentului – anexa la Dispoziția nr. 392/03.10.2011 a
Consiliului Județean Buzău şi a Ordinului MECTS nr. 3860/10.03.2011 privind
aprobarea criteriilor şi metodologiei de evaluare a performanţelor profesionale
individuale anuale ale personalului contractual și profesori.
Alte activități
Pe de altă parte am promovat prin mijloacele mass-media serbarea de
sfârșit de an școlar, audițiile semestriale la disciplinele din cadrul Serviciului
Școala Populară de Arte, Festivalul-Concurs ”Primăvara Buzoiană”, aflat la a VIa ediție, producţii muzical-coregrafice, serbările folclorice organizate de
primăriile din județ în parteneriat cu Centrul, expozițiile organizate de instituție
la Galeriile de Artă, la care au participat meșteri populari afiliați Centrului,
pictori, sculptori, fotografi, elevii clasei de pictură, desen, grafică ai Școlii
Populare, grupurile de colindători din Mânzăleşti, Gura Teghii, Cernătești,
Smeeni și Berca care au participat la Festivalul ”Alaiul datinilor și obiceiurilor de
iarnă”, solişti vocali, instrumentişti, rapsozi şi formaţii de tradiţie şi nu în ultimul
rând ansamblul folcloric “Plaiurile Mioriţei”.
Pe parcursul anului 2019 Centrul Județean de Cultură și Artă prin
ansamblul ”Plaiurile Mioriței” a participat la festivaluri internaționale de folclor
din Republica Moldova – Dubăsari, Strășeni, Rusia-Sobinka, Franța – Toulouse,
Luxemburg promovând valorile tradiționale populare buzoiene, unde a primit
aplauze la scenă deschisă.
În perioada 13 iunie - 02 august s-a organizat în Parcul Tineretului
”Caravana Filmului Românesc” unde publicul buzoian a urmărit pe toată
perioada, în zilele de joi și vineri, de la orele 21.00 pelicule românești de bună
calitate. În perioada 25 – 28 iulie a avut loc Festivalul internațional de folclor
”Plaiurile Mioriței” ajuns la a VI-a ediție, unde au participat 7 țări. Totodată s-a
organizat și ”Târgul internațional de meșteri populari”.
S-au achiziționat instrumente muzicale pentru Serviciul Școala Populară; s-a
realizat retehnologizarea aparaturii sistemului de sonorizare necesare
desfășurării în condiții optime a programelor și proiectelor asumate.
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4. BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „VASILE VOICULESCU”
Proiecte, programe si acţiuni pentru furnizarea serviciilor
specifice
Biblioteca Judeţeană ”Vasile Voiculescu” Buzău, după 126 ani de
funcţionare, este parte componentă a sistemului public naţional de biblioteci, ca
instituţie infodocumentară ce se ocupă cu stocarea şi oferirea spre informare
liberă a informatiilor către toate categoriile de public, conform Legii nr.
334/2002, cu modificările ulterioare. Acest lucru se subliniază prin considerarea
instituţiei ca având cea mai îndelungată tradiţie în judeţul Buzău, unde şi-a
dovedit utilitatea în raport cu comunitatea pe care o deserveşte, atât prin
asigurarea accesului gratuit la documente pe diferite suporturi (hârtie,
electronic, baze de date, documente full – text, etc) cât şi prin programul
manifestărilor culturale pe care îl propune în fiecare an şi prin care marchează
anumite aspecte ale valorilor culturale locale, naţionale si universale. Prin
parteneriate scrise sau implicite, prin colaborarea cu instituţii de cultură si
educaţie din judeţ, prin serviciile şi oferta sa culturală, Biblioteca Judeţeană
”Vasile Voiculescu” Buzău se implică permanent în conturarea unui cadru
adecvat evoluţiei intelectuale a tuturor categoriilor socio-profesionale din
comunitate.
În acest sens, programele şi proiectele cu acţiuni specifice domeniului sau desfaşurat în două direcţii pricipale:
- activităţi culturale de promovare a lecturii, a cărţii, a valorilor culturale
naţionale și locale prin susţinerea educaţiei continue și creşterea capacităţii de
a face faţă cererilor informaţionale privind reconversia profesională, combaterea
discriminării şi excluziunii sociale, dar şi combaterea clivajului informaţional
între sat şi oraş prin diversitatea tipurilor de acţiuni organizate;
- constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltatea și conservarea
colecţiilor de cărţi, publicaţii seriale şi a altor tipuri de documente de bibliotecă
şi a bazelor de date, pentru a facilita organizarea acestora în scop de informare,
cercetare, recreere.
În cadrul primei direcţii, în perioada analizată la bibliotecă au avut loc:
- 21 lansări de carte;
- două concerte în parteneriat cu Liceul de Arte ”Margareta Sterian” din
care, unul, “Muzica vârstelor” a fost dedicat zilei persoanelor vârstnice;
- doua Ateliere: Art&Craft şi Pere Noel, în care pe parcursul unei saptămâni,
elevii din clasele V – VII se deprind cu obiceiuri de iarnă din alte ţări sau
confecţionează din diverse materiale aranjamente pentru serbările de iarnă;
- o sesiune de comunicări si referate ale elevilor cu tema: “Viaţa şi opera
lui
V. Voiculescu” anuală cu premii;
- “Tabăra de cartier” – organizată în cartierul Poştă pe perioada vacanţei
de vară;
- Concursul Judeţean “Bătălia cărţilor”, în care zeci de elevi s-au întrecut
în prezentarea, sub diferite forme, a unui numar de titluri recomandate la
lectură; manifestare desfaşurată pe parcursul a trei luni în parteneriat cu
Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău;
- cinci expoziţii de carte, pe tematici diferite, în holul de intrare.
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Acestor activităţi li se adaugă manifestările culturale, desfaşurate prin
activitaţile propuse, prin proiecte și acorduri de parteneriat care în 2019 s-au
concretizat astfel:
- 11 proiecte cu tot atâtea unităţi de învaţământ din judeţ (gradiniţe, şcoli
gimnaziale şi licee) prin care biblioteca a fost parteneră la vizite si prezentări de
servicii, ateliere diverse, scenete și mici spectacole susţinute de elevi, aniversări
de personalităţi, rememorări, etc;
- 11 proiecte în parteneriat cu instituţii de cultură, ONG-uri, asociaţii
profesionale prin care biblioteca a fost sprijinită în organizarea unor evenimente,
a primit sprijin prin voluntari, a fost beneficiara unor personalităţi prezente la
acţiuni sau au fost sprijiniţi în finanţarea unor activităţi.
Toate aceste activităţi au fost reflectate în presa locală și naţională, având
la dosarul de presă 39 de articole din diverse publicaţii, inclusiv în presa
naţională.
Cea de-a doua direcţie în cadrul programelor noastre, face referire la
dezvoltarea permanenta a fondului de documente. Astfel, la finele anului 2019
biblioteca noastră a totalizat un număr de 321 307 unităţi de bibliotecă, în
valoare de 2.132.631,60 lei. Numai în anul 2019 au fost achiziţionate 2.665
unităţi de bibliotecă (carti, DVD-uri, CD-uri) în valoare de 78 787,44 lei, din
care: donaţii primite de la persoane (autori, persoane ce au donat carţi din
biblioteca personala) 584 unităţi de bibliotecă în valoare de 6 481,87 lei şi
periodice 343 unităţi de biblioteca (reviste, ziare legate în colecţii) în valoare de
12 595,13 lei. În aceeaşi perioadă, în procesul de inventariere s-au făcut
propuneri şi s-au casat 652 unităţi de bibliotecă în valoare de 479,15 lei.
Ca rezultat al activităţilor prezentate se regăsesc si indicatorii de
performanţă, cei care determină nivelul de atragere a utilizatorilor la serviciile
oferite care, periodic, se pot extrage din programul informatizat cu care
operează Biblioteca Judeţeană ,,V. Voiculescu’’ Buzău. Conform acestuia la
finele anului 2019 rezultatele pentru cei mai importanţi indicatori sunt
următoarele:
- Total utilizatori înscrişi – 10.124
- Utilizatori activi – 1.857
- Utilizatori noi înscrişi – 1.718
- Vizite directe în bibliotecă – 23.998
- Număr total documente consultate – 49.075
- Număr documente consultate în bibliotecă – 14.814
- Număr participanţi la programe si evenimente – 5.120
La toate aceste rezultate menţionate trebuie să amintim şi să subliniem
faptul că în perioada martie – iulie 2019, Biblioteca Judeţeană ”V. Voiculescu” a
fost închisă pentru a se muta în sediul provizoriu din str. Unirii, 301 A (Galeria
Mall) şi nu a lucrat cu publicul decât prin cele patru filiale ce le are în municipiul
Buzău.
EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2019
Pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2019, Biblioteca Judeţeană
Buzău a avut repartizat un buget total de 4.258.000 lei, după cum urmează:
• 3.669.000 lei cheltuieli de personal, din care credite consumate de
3.285.307 lei;
• 362.000 lei cheltuieli cu bunuri si servicii, din care consumat in valoare
de 326.858 lei după cum urmează:
• Materiale consumabile: 52.336 lei (furnituri de birou, materiale de
curăţenie, alte materiale);
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Încălzit, iluminat si forţă motrică: 49.067 lei;
Apă, canal, salubritate: 3.137 lei;
Transport materiale: 30 lei;
Poştă, telecomunicaţii, radio-internet: 22.648 lei;
Servicii cu caracter funcţional: 72.127 lei;
Obiecte de inventar: 9.042 lei;
Deplasări, detaşări: 5.530 lei;
Cărţi şi publicaţii: 90.744 lei;
Consultanţă şi expertiză: 400 lei;
Pregătire profesională: 1.660 lei;
Protecţia muncii: 1.845 lei;
Reclamă şi publicitate: 1136 lei;
Prime şi asigurare nonviaţă: 8.236 lei;
Chirii: 612 lei;
Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii:8.308 lei (manifestări culturale,
taxe participare conferinţe).
• 220.000 lei cheltuieli de capital, din care credite consumate în valoare
de
• 200.209 lei, din care:
- Reparaţii capital aferente mijloacelor fixe: 170.691 lei (grup sanitar
şi refacere instalaţie electrică la corpul B al bibliotecii);
- Aparatură birotică şi alte active fixe: 29.518 lei.
În anul trecut s-au mai încasat venituri diverse (penalizări la întârzieri de
restituire carte, copii xerox , taxă eliberare permise) în sumă de 10.667 lei. Tot
în acest an s-au înregistrat bunuri primite cu titlu gratuit în sumă de 53 512 lei,
care provin din transferuri, de obiecte de inventar şi mijloace fixe de la Consiliul
Judeţean Buzău (calculatoare şi mobilier), cât şi unităţi de bibliotecă primite de
la diverse persoane.
MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
La finele anului 2019, personalul bibliotecii, ca schemă de funcţionare
cuprindea 66 de posturi din care:
- Personal de specialitate (bibliotecari, bibliografi, analişti programatori şi
operatori date) - 49 posturi
- Personal administrativ, deservire – 17 posturi.
Din totalul celor 66 de posturi, 14 sunt vacante, astfel:
- 10 posturi sunt din categoria personalului de specialitate;
- 4 posturi sunt din categoria personalului din adminstraţie.
Ocupanţii celor 39 de posturi din categoria personalului de specialitate
angajat, au urmatorul nivel de pregatire profesională:
- 31 salariaţi sunt absolvenţi de studii superioare,
- 8 salariaţi sunt absolvenţi de studii medii şi postliceale.
Legat de pregătirea profesională vă informăm că datorită perioadei
dedicate mutării instituţiei s-au putut trimite la instruire două persoane:
- o persoana la Curs de perfecţionare: ”Etică şi integritate, implementarea
strategiei naţionale anticorupţie 2016 – 2020”,
- o persoană la Curs de perfecţionare: Protecţia datelor cu caracter
personal.
De asemenea, în anul 2019, au promovat pe trepte și grade superioare 6
persoane, iar pe parcursul ultimelor luni am reuşit să realizăm concursurile
pentru ocuparea următoarelor posturi libere:
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- referent de specialitate achiziţii publice din cadrul Compartimentului
Juridic-achiziţii publice;
- administrator, din cadrul Serviciului financiar-contabil, administrative,
deservire ;
- secretar în cadrul Serviciului financiar-contabil administrative, deservire.

5. CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI
ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ BUZĂU
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Buzău
coordonează, monitorizează şi evaluează, la nivel judeţean, activitatea şi
serviciile educaţionale oferite de către: Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă,
Centrul Logopedic Interşcolar, Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică,
Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională, precum și serviciile de
mediere școlară.
Activitatea
CJRAE
Buzău
se
derulează
pe
următoarele
compartimente:
1. Departamentul de coordonare CJRAE Buzău
2. Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică
3. Centrul Logopedic Interşcolar
4. Serviciul de mediere şcolară
5. Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară si Profesională
CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ
Resurse umane: 40 de profesori psihopedagogi:
CJAP: 4 posturi dintre care 1 post coordonator
Municipiul Buzău: - 4 cabinete nivel preşcolar
- 7 cabinete nivel primar-gimnazial
total 25 cabinete
- 14 cabinete nivel liceal
Râmnicu Sărat: - 1 cabinet nivel preşcolar
- 3 cabinete nivel primar-gimnazial
total 7 cabinete
- 3 cabinete nivel liceal
Berca: - 1 cabinet
Patarlagele: 1 cabinet
Nehoiu: 1 cabinet
Pogoanele: 1 cabinet
ACTIVITATE DESFĂŞURATĂ:
1.Consultaţii/ consilieri
Consilieri individuale: elevi(~6337); profesori/directori (~1415); părinți
(~3116)
Dintre cazurile elevilor, asistate de CJAP, s-a constatat că frecvenţa cea mai
mare o reprezintă problemele de autocunoaștere (~1196), prevenirea
bullyingului în spațiul școlar, a violenței domestice, a dificultăților de relaționare,
inclusiv cu copiii cu CES (~1352), prevenirea eșecului școlar, a absenteismului/
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abandonului școlar (~705), dificultăţi de învăţare (~390), de adaptare şcolară
(~4670), tulburări de comportament (~1260), elevi supradotaţi (~18)
Consiliere de grup: elevi (~5401), părinţi (~536), cadre didactice (~252)
Consilierea de grup s-a desfăşurat pe probleme de carieră (cunoaştere,
planuri de acţiune, pregătire psihologică pentru examen, economie casnicădistribuire de roluri), în special la clasele a VIII-a şi a XII-a. Alte teme abordate
cu grupul au fost : dificultăţi de relaţionare, delicvenţa juvenilă, agenţii de
socializare, timpul liber, prevenirea conflictelor, aptitudini morale, dezvoltare
personală, familia armonioasă, agresivitatea, complexele.
2.Testări psihopedagogice la cerere pentru elevi 5500, din care testări
447 – evaluare psihosomatică şi OSP - 2921.
Cercetări psihopedagogice:
• Percepția asupra temelor pentru acasă – 1390 elevi (elevi de 8 – 17
ani)
• Etichetarea în școală – 1440 (elevi de 12-17 ani)
• Investigarea opțiunilor școlare (elevi cls. a VIII-a, 2921
respondenți)
CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR
Resurse umane: 7 profesori logopezi
Buzău:
1 cabinet logopedie Liceul Pedagogic
1 cabinet logopedie Scoala Gimnaziala Nr. 11 Buzău
Râmnicu Sărat: 1 cabinet logopedie Scoala Gimnaziala Nr. 1 Rm. Sărat
În urma depistării efectuate în perioada 15 septembrie – 13 octombrie
2018 au fost identificaţi 643 copii/elevi cu tulburări de limbaj.

Depistați
Preşcolari

350

Luați în
corectare
221

Corectați

Retrași

Ameliorați

144

1

77

Școlari

293

173

126

0

47

TOTAL

643

394

270

1

124

SERVICII DE MEDIERE ȘCOLARĂ
În anul şcolar 2018 – 2019, în cadrul C.J.R.A.E. Buzău au activat 10
mediatori şcolari care îşi desfăşoară activitatea în şcoli unde există populaţie
şcolară de etnie rromă. Mediatorii şcolari au desfăşurat activităţi în şcoală şi
comunitate, au colaborat cu diverse instituţii locale şi judeţene, cât şi cu O.N.G.uri preocupate de îmbunătăţirea situaţiei rromilor în Romania. Prin misiunea
mediatorilor şcolari în procesul educaţional, aceştia raman adevarate “instituţii”,
şi nu “simpli oameni de legatură” între comunitate şi şcoală.
INFORMARE REFERITOARE LA PROGRAMELE DERULATE
“Copilul – Oglinda părinţilor” – program de asistență psihopedagogică
desfăşurat în Buzău şi Râmnicu Sărat, având ca grup ţinta 1752 de părinţi cu
copii preşcolari;
“Tentaţiile mileniului 3” – program de asistență psihopedagogică desfăşurat
în Buzău şi Râmnicu Sărat , având ca grup ţinta 875 de elevi din ciclul
primar/gimnazial.
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“Stimulat pentru succes” – program de asistență psihopedagogică
desfăşurat în Buzău şi Râmnicu Sărat, având ca grup ţinta 419 de elevi din ciclul
primar/gimnazial
“Mă descurc singur” - program de asistență psihopedagogică desfăşurat în
Buzău, Râmnicu Sărat şi rural, având ca grup ţinta 134 de elevi din ciclul liceal;
“Un viitor pentru fiecare” - program de asistență psihopedagogică desfăşurat
în Buzău, Râmnicu Sărat şi rural, având ca grup ţinta 1321 de elevi din ciclul
liceal
“Învăţarea ca stil de viaţa” - program de asistență psihopedagogică
desfăşurat în Buzău, Râmnicu Sărat şi rural, având ca grup ţinta 289 de elevi
din ciclul liceal
“Orientarea carierei” – program privind investigarea optiunilor scolare la
elevii de clasa a VIII-a desfăşurat în Buzău, Râmnicu Sărat şi rural, având ca
grup ţinta 2921 de elevi
“STOP VIOLENTA, Bullying –furia ascunsa” - program de asistență
psihopedagogică desfăşurat în Buzău şi Râmnicu Sărat, având ca grup ţinta 698
de elevi din ciclul gimnazial/liceal;
“Școala Părinților” – ateliere de lucru avand ca grup tinta 585 de părinți;
“Stilurile parentale si dezvoltarea copiilor” – lectorate cu părinții;
“Vorbind cu mine, vorbind cu ceilalți” având ca grup țintă elevi din ciclul
gimnazial/liceal;
“Exploratori în lumea emoțiilor” având ca grup țintă copii din ciclul
preșcolar;
ORGANIZARE DE ACTIVITĂŢI ŞTIINŢIFICE ȘI CULTURALE PRIN
PARTENERIATE:
- Parteneriat cu CJRAE Galati în vederea organizării Conferinței Regionale
CJAP – Consilierea psihopedagogică între teorie și practică.
- Parteneriat cu Casa de Cultură a Sindicatelor, Sala Maximilian pentru
organizarea „Târgului Ofertelor Educaționale”.
- Parteneriat cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă
Buzău în vederea derulării activităților de informare și consiliere profesională
privind inserarea pe piața muncii a viitorilor absolvenți.
- Parteneriat cu Școala Gimnazială N. Titulescu
privind Programul
educațional „Atelierul de Vară pentru Copii” – Grădinița de vară pentru copiii din
medii dezavantajate.
- Parteneriat cu Școala Gimnazială Nr. 11 privind Programul educațional
„Ne place școala chiar și vara!” – Școala de vară pentru copiii cu cerințe
educative speciale.
- Parteneriat cu Școala Gimnazială „Ion Creangă” privind Proiectul
județean „Școala care dăruiește zâmbete”, proiect ce promovează integrarea
socială a elevilor și dezvoltarea unor comportamente pozitive în societate.
- Parteneriat cu G.P.P. Nr. 8 Buzău privind Proiectul „Împreună pentru o
faptă bună” vizând activități de voluntariatcare promovează integrarea socială
a copiilor și dezvoltarea unor comportamente pozitive în societate.
- Parteneriat cu Școala Gimnazială Săpoca privind Proiectul educațional
„Tineri împotriva violenței”, proiect ce își propune prevenirea și combaterea
agresiunilor fizice și verbale în mediul școlar, modelarea gestionării situațiilor
conflictuale viitoare prin mobilizarea părinților.
- Parteneriat cu Liceul Tehnologic „Sf. Mucenic Sava” Berca privind
Proiectul educațional „Impreuna pentru o lume mai buna”, proiect ce
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promovează integrarea socială a elevilor și dezvoltarea unor comportamente
pozitive în societate.
- Parteneriat cu Școala Gimnazială „Vasile Voiculescu” Pîrscov privind
Proiectul „Inimă de copil” în cadrul Strategiei Naționale pentru Acțiune
Comunitară.
- Parteneriat cu G.P.P. Nr. 9 Buzău privind Proiectul „Să ne împrietenim
cu emoțiile!” Program educațional ce vizează dezvoltarea abilităților socioemoționale la preșcolari.
- Parteneriat cu Liceul Toretic” Radu Vlădescu” Pătârlagele privind
Proiectul caritabil „Din suflet, pentru suflet”.
- Parteneriat cu GPP Nr. 3 și CȘEI Buzău privind Proiectul „Copil ca tine
sunt și eu” în cadrul Strategiei Naționale pentru Acțiune Comunitară.
SERVICIUL DE ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ
Au fost depuse 513 dosare.
• Au obţinut COSP 433 de copii după cum urmează:
➢ copiii încadraţi în grad de handicap care au simultan dizabilităţi şi CES;
➢ copiii neîncadraţi în grad de handicap care au simultan dizabilităţi şi
CES, dar pentru care părinţii nu au solicitat/au refuzat încadrarea în grad de
handicap, fie copii doar cu CES;
➢ copii cu dificultăţi de învăţare.
Nu au obţinut COSP 80 de copii - nu au îndeplinit condiţiile necesare
sau nu s-au prezentat în comisie, fiind amânaţi de trei ori.
Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli la sfârşitul anului
2019
Centrul Judeţean de Resurse si Asistenţă Educaţională Buzău este
ordonator terţiar de credite iar activităţile specifice în anul 2019 au fost
finanţate din subvenţii de la bugetul Consiliului Judeţean Buzău.
Subvenţiile acordate pe baza propunerilor şi fundamentărilor
ordonatorului terţiar de credite, au fost utilizate în conformitate cu destinaţiile
stabilite de ordonatorul principal precum şi cu nevoile unităţii.
Astfel, conform bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2019,
C.J.R.A.E. Buzău a primit pe parcursul anului credite bugetare în suma de
114.000 lei, defalcate pe titluri, după cum urmează:
Titlul II – bunuri şi servicii
114.000 lei;
Conform organigramei instituţiei
avem un numar de 68,04 posturi
aprobate, din care 51,54 posturi personal didactic, 15,50 posturi personal
didactic auxiliar, 1 post personal nedidactic.
La sfârşitul anului 2019, conform contului de execuţie bugetară s-au
utilizat credite bugetare în sumă totală de 67.136
lei, iar repartizarea
cheltuielilor pe titluri a fost următoarea:
La cheltuieli materiale din totalul de 114.000 lei s-au consumat 67.136
lei , aproximativ 59 %, după cum urmează:
• 2.423 lei furnituri de birou
• 920 lei materiale pentru curăţenie
• 11.510 lei energie termică şi electrică
• 207 lei chelt.cu apă şi canalizare
• 2.500 lei cheltuieli cu carburanti
• 1.190 lei cheltuieli cu piese de schimb
• 3.041 lei abonament telefon şi internet
• 6.082 lei transport
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• 8.582 lei abonament LEX, program informatic, servicii medicina muncii
şi alte servicii
• 1.060 lei reparatii curente
• 9.272 lei obiecte inventar
• 16.850 lei pregătire profesională
• 1.230 lei protecţia muncii
• 727 lei publicitate
• 1.542 lei asigurări
Conform bilanţului încheiat la finele anului 2019, activele instituţiei sunt
în sumă de 143.294 lei, datoriile în sumă de 67.136 lei. Structura contului de
rezultat patrimonial este următoarea: venituri operaţionale în sumă de 0 lei,
cheltuieli operaţionale total 58.888 lei compuse din: cheltuieli cu materiale
consumabile, lucrări şi servicii executate de terţi - 56.339 lei precum şi cheltuieli
cu amortizări – 2.549 lei. Rezultatul patrimonial al exerciţiului este constituit de
un deficit de 58.888 lei.
În luna decembrie 2019, s-a efectuat
inventarierea generală a
patrimoniului, a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii
în conformitate cu prevederile Ordinului 2861/2009. În urma acestei operaţiuni
nu s-au inregistrat diferenţe între stocurile faptice şi scriptice.

6. DOMENIUL SĂNĂTATE
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU

A. PROIECTE, PROGRAME ŞI ACŢIUNI PENTRU FURNIZAREA
SERVICIILOR SPECIFICE ÎN ANUL 2019;
Programele de furnizori servicii specifice au fost:
▪ Cele incluse în contractele de furnizare servicii medicale cu CJAS pe
spitalizare continuă (acuţi, cronici), spitalizare de zi, investigaţii
paraclinice, ambulator;
▪ Protocoale de colaborare şi transfer interdisciplinar cu spitalele: Săpoca,
Nehoiu, Râmnicul Sărat, Smeeni, Spitalul CFR, Vintilă Vodă, Sf. Sava;
▪ Protocoale ale Serviciului de Medicină Legală cu Inspectoratul Judeţean de
Poliţie privind expertize neuropsihiatrice, autopsii, determinări
toxicologice, alcoolemii, expertiză cu examinarea de persoane, şi cu
Ministerul Justiţiei pentru expertize pe bază de documente medicale şi
punere sub interdicţie;
▪ În 2019 s-au derulat Contracte de furnizări servicii paraclinice în regim
externalizat cu: S.C. MEDCENTER S.R.L. – furnizor analize de laborator;
B. EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2019
lei
VENITURI TOTALE –
ÎNCASĂRI NETE
a) CONTRACTE ÎNCHEIATE CU
CJAS BUZĂU
din care:

2017
134.662.955
105.601.526
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2018
166.193.159
130.297.353

2019
191.782.827
145.076.371

* DRG (spitalizare continuă
acuţi)
* Spitalizare de zi
* Spitalizare continuă - cronici
* Ambulatoriu de specialitate
* Paraclinice
* BMF (stomatologie)
* Programe de sănătate
* Rețete medicale
* Subventii pentru cresteri
salariale cf. OUG nr. 35/2015,
20,43/2016, 7/2017, 41/2018,
Legea nr. 153/2017

55.379.771

57.835.718

59.413.998

2.811.704
3.166.053
1.602.378
141.880
15.232
5.072.497
0

3.363.535
3.041.049
2.185.141
604.694
23.648
4.699.769
0

3.970.683
3.085.299
2.344.802
892.765
27.174
8.732.427
65.253

37.412.011

58.543.799

66.543.971

Sumele primite de la CJAS Buzău reprezintă ca pondere 75,65 % din totalul
veniturilor Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău.
Se observă că și în anul 2019 veniturile realizate din servicii medicale
continue (DRG) își mențin trendul crescător, aceasta datorându-se încheierii
unui contract cu Casa de Sănătate mai avantajos, dar și datorită obținerii unui
indice de case-mix (ICM) superior anului anterior. De asemeni se observă o
creștere substanțială a veniturilor din servicii paraclinice de la 141.880 lei în
anul 2017 la 604.694 lei în 2018 (creștere de peste 300%), în 2019 încasânduse suma de 892.765 lei, datorită în principal dotării de către Ministerul Sănătății
a Spitalului Județean de Urgență cu un aparat de înaltă performanță imagistică
– RMN, pentru care s-a încheiat contract cu CJAS Buzău începând cu luna iunie
2018.
Adresabilitatea către ambulatoriul spitalului a crescut, fapt pentru care
veniturile rezultate au înregistrat pe acest segment o creștere în anul 2019 față
de 2018 cu un procent de 7,31%.
De ademenea, de la an la an, au crescut realizările și pe spitalizarea de zi,
cu 19,63% mai mult în anul 2018, și cu 18,05 % creștere anul 2019 față de
2018.
O creștere însemnată au înregistrat și subvențiile primite prin CJAS Buzău
aferente creșterilor salariale ca urmare a punerii în aplicare a prevederilor Legii
153/2017, astfel încât acestea reprezintă 45,87% din totalul sumelor primite ca
urmare a contractelor încheiate cu CJAS Buzău.
Programele de sănătate au înregistrat o creștere foarte mare în anul 2019
față de anul 2018 – cu un procent de 85,81% - datorat în principal înființării
unor ramuri noi în cadrul programelor de oncologie și hemofilie.
b) TRANSFERURI MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PRIN DIRECŢIA DE SĂNĂTATE
PUBLICĂ BUZĂU
26.477.130 lei
- Acţiuni de sănătate (UPU, rezidenţi, dispensar TBC, medicina sportivă)
23.680.878 lei
- Programe sănătate (HIV, TBC, transplant, ATI, etc.)
2.796.252 lei
c) FINANŢARE MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PRIN INSTITUTUL DE MEDICINĂ
LEGALĂ
4.642.000 lei
În total venituri, sumele primite de la Ministerul Sănătăţii (prin DSP şi ML)
reprezintă ca pondere 16,23 % din totalul veniturilor Spitalului Judeţean de
Urgenţă Buzău.
d) BUGETE LOCALE – CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
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VENITURI TOTALE CONSILIUL
JUDETEAN
din care:
* Subventii Consiliul Judetean funcționare
* Subventii Consiliul Judetean dezvoltare
* Fonduri MS pentru investiții primite prin
CJ

2017
3.211.546

2018
4.625.454

2019
13.063.214

1.910.375
1.301.171
0

3.300.000
508.454
817.000

5.160.000
1.058.214
6.845.000

Sumele primite prin intermediul Consiliului Judeţean Buzău reprezintă ca
pondere 6,81% din totalul veniturilor Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău.
Acestea au fost utilizate prioritar pentru achitarea facturilor de utilităţi și
servicii, şi pentru achitarea contravalorii chiriei și utilităților pentru locuințele a
21 de medici nou încadrați în Spitalul Județean de Urgență Buzău.
Cu sprijinul Consiliului Județean și al Ministerului Sănătății în sumă totală
de 7.903.214 lei pentru investiții, s-au achiziționat aparatură, mobilier și
dispozitive medicale, astfel:
- s-a dotat secția ATI cu 2 electrocefalograf, 1 aparat radiologic mobil, 2
ecografe, 4 aspiratoare portabile, aparat hemofiltrare, precum și cu mobilier –
respectiv 40 de paturi ATI.
- s-au dotat toate secțiile spitalului cu mobilier nou pentru pacienți prin
achiziționarea de 610 paturi cu noptiere;
- laboratorul de anatomie patologică și serviciul de medicină legală au
fost dotate cu camere de frig moderne, iar pentru SML s-a achiziționat un
gazcromatograf cu spectometru de masă.
- laboratorul de radiologie a fost dotat cu un nou aparat de radiologie
digital.
De asemenea s-au primit pentru dotarea blocului operator, prin proiectul
demarat de către Consiliul Județean Buzău, aparatură medicală de înaltă
performanță în valoare de 1.699.220 lei: 6 mese de operație electromagnetice,
1 set de endourologie, 1 electrocardiograf, 1 electromiograf, 4 truse de
instrumentar chirurgie.
2017
1.421.129 lei

2018
1.966.698 lei

2019
2.434.317 lei

e) VENITURI PROPRII
din care:
▪ Chirii
34.845 lei
40.717 lei
33.635 lei
▪ Încasări taxe medicale, investigaţii 1.041.670 lei 1.381.777 lei 1.876.410 lei
▪ Încasări medicina legală
344.614 lei
544.196 lei
525.272 lei
În total venituri încasate, sumele realizate ca venituri proprii reprezintă
ca pondere 1,27%.
Comparativ cu anul precedent, veniturile proprii ale Spitalului Judeţean de
Urgenţă Buzău au crescut cu 23,78%, ceea ce a dat posibilitatea realizării unor
reabilitări și investiții la nivelul secțiilor.
PLĂŢI NETE GENERALE ALE S.J.U. BUZĂU
2017
2018
2019
133.821.020 lei 164.999.507 lei 190.872.013 lei
* Cheltuieli de personal 97.904.038 lei 126.051.494 lei 136.738.466
lei
* Bunuri şi servicii
34.349.665 lei
36.818.840 lei
45.756.397 lei
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* Alte cheltuieli
127.734 lei
736.247 lei
894.105 lei
* Cheltuieli de capital
1.535.775 lei
1.483.866 lei
8.008.883 lei
* Plăţi recuperate din anii precedenţi -96.192 lei -90.940 lei -525.838 lei
În anul 2019, plățile au înregistrat o creștere constantă față de anii 2017
– 2018 urmare creșterii veniturilor realizate. Creșterea plăților aferente
cheltuielilor de personal s-a datorat creșterii salariilor personalului din sistemul
de sănătate, în conformitate cu prevederile legale. Plățile pentru cheltuieli cu
bunuri și servicii au crescut și ele urmare creșterii prețurilor medicamentelor și
celorlalte cheltuieli materiale coroborate cu numărul de bolnavi. Plățile pentru
cheltuieli de capital au înregistrat creșteri în anul 2019 ca urmare a creșterii
finanțării de la Ministerul Sănătății și Consiliul Județean pentru achiziții de
echipamente și aparatură medicală.
Conform contului de execuție bugetară, entitatea a înregistrat în anul
2019 un excedent în valoare de 910.814 lei.
Din totalul plăţilor aferente titlului II "Cheltuieli cu bunuri şi servicii":
- utilităţi şi prestări servicii reprezintă
35,01 %
- medicamente şi materiale sanitare (inclusiv programe sănătate) 55,40 %
SITUAŢIA FURNIZORILOR 31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

Total furnizori
7.284.560 lei
8.510.964 lei
9.133.135 lei
din care:
- Furnizori în termenul de scadenţă 5.734.683 lei 6.711.454 lei 7.346.147 lei
- Furnizori ieşiţi din scadenţă
1.549.877 lei 1.799.510 lei 1.786.988 lei
din care:
< 30 zile
1.541.428 lei
1.793.652 lei
1.786.988 lei
30 - 60 zile
8.450 lei
5.858 lei
0 lei
Pe categorii de cheltuieli soldul furnizorilor se defalcă astfel:
31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
- medicamente
3.712.157 lei
4.405.588 lei
5.261.242 lei
- materiale sanitare
820.382 lei
906.051 lei
984.422 lei
- prestări servicii
1.549.957 lei
1.946.578 lei
1.417.993 lei
- utilități
295.919 lei
268.570 lei
30.091 lei
- reactivi
143.451 lei
227.799 lei
664.501 lei
- dezinfectanți
305.992 lei
245.705 lei
136.091 lei
- alte categorii (materiale curăţenie, de reparaţii, obiecte de inventar, piese
schimb, etc.)
56.702 lei
510.673 lei
638.795 lei
Soldul furnizorilor înregistrat la finele anului 2019 a fost mai mare decât
la sfârşitul anului 2018 deoarece au fost create stocuri tampon la medicamente
şi materiale sanitare ce au acoperit necesarul lunii ianuarie 2020 pentru
majoritatea produselor.
Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău nu a înregistrat arierate pe parcursul
anului 2019, iar plățile restante nu depășesc termenul de 30 de zile. Aceasta a
fost posibil datorită unei finanțări mai bune din partea Casei Judeţeană de
Sănătate Buzău și a Consiliului Judeţean Buzău.
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C. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE PE ANUL 2019
1. Posturi aprobate conform statului de funcții aprobat de Consiliul
Județean Buzău, conform Hotărârii nr.110/2019 cu modificările şi
completările ulterioare
Total posturi aprobate 1581 din care :
Conducere
4
Medici
183
Personal mediu sanitar
768
Alt personal sanitar superior
21
Personal statistică medicală
35
Personal auxiliar sanitar
419
Tesa
72
Muncitori
58
PSI
6
Preot
1
Medici competențe limitate
1
Posturi pentru efectuare gărzi medici din afara unității
13
Numărul de posturi este repartizat pe secții și locuri de muncă conform
statului de funcții întocmit pe baza structurii organizatorice aprobate prin
Hotărârea nr. 33/2011 a Consiliului Județean Buzău, completată prin Hotărârea
nr. 240/2012, Hotărârea nr. 100/2013 și Hotărârea nr. 110/2019.
2. Personal existent pe categorii de personal la data de 1.01.2019
Total personal existent 1399 din care :
Conducere
4
Medici
124
Medici rezidenți pe post
19
Personal mediu sanitar
692
Alt personal sanitar superior
15
Personal statistică medicală
33
Personal auxiliar sanitar
368
Tesa
57
Preot
1
Muncitori
53
Medici competențe limitate
1
Centrul Pîrscov
19
Posturi pentru efectuare gărzi medici din afara unității
13
3. Organizare concurs și angajări în anul 2019
În anul 2019 au fost angajați prin concurs un număr de 65 salariați din
care: medici 11; medici rezidenti 6; asistenți medicali 21; personal auxiliar
sanitar 16; alt personal nemedical 11.
Medicii angajați pe specialități:1 medic specialitatea urologie, 1 medic
specialitatea chirurgie infantilă, 1 medic specialitatea chirurgie generală, 2
medici specialitatea neonatologie, 1 medic specialitatea radiologie, 2 medici
specialitatea cardiologie, 1 medic specialitatea OG, 2 medici la UPU-SMURD.
4. Situația personalului existent (posturi ocupate) pe categorii de
personal la data de 31.12.2019 este:
Total personal existent 1415 din care :
Conducere
4
Medici
129
82

Medici rezidenți pe post
Personal mediu sanitar
Alt personal sanitar superior
Personal statistică medicală
Personal auxiliar sanitar
Tesa
Preot
Muncitori
Medici competențe limitate
Centrul Pârscov
Posturi pentru efectuare gărzi medici din afara unității

22
693
13
34
371
60
1
55
1
19
13

5. Posturile vacante de medici au fost publicate la concurs şi republicate
în cursul anului 2019, dar din lipsă de candidați pentru unele specialități
deficitare posturile nu au fost ocupate. Pentru asigurarea personalului medical
de specialitate posturile vacante de medici se vor republica în cursul anului
2020.
Specialitățile deficitare secții spital: cardiologie, medicina interna,
nefrologie, epidemiologie, medicină de urgență, posturi medici cabinetele de
specialitate din cadrul Centrului de sănătate Pîrscov - medicină internă,
pediatrie, ORL, obstetrică-ginecologie, chirurgie generală (posturile de medici
din cadrul CSM Pârscov sunt ocupate cu medici angajați cu contract individual
de munca pe durata determinata).
6. Încetări de activitate: încetare contract pensionare limita de vârstă,
încetare contract cu acordul parților și încetare de drept a contractului de
munca.
În anul 2019 au încetat contractul individual de muncă un număr de 43
salariați: medici 4; personal mediu sanitar 23; personal auxiliar sanitar 8; alte
categorii de personal 8;
Pentru acoperirea deficitului de medici pe anumite specialități in anul
2019 conform Avizului eliberat de Colegiul Medicilor și Aprobarea Consiliul
Județean au fost menținuți peste vârsta legala de pensionare (65 ani) un număr
de 7 medici pe următoarele specialități si locuri de munca: Neonatologie - 1
medic; Pediatrie - 1 medic; Dispensar TBC - 1 medic; A.T.I-OG. - 1 medic; O.G.1 medic , Chirurgie generala - 1 medic , C.S.M. Pârscov - 1 medic
7. Promovări în grade și trepte profesionale a personalului angajat
În conformitate cu H.G nr. 286/2011 și a Ordinului MS nr. 1470/2011
privind criteriile de promovare în funcție, grade și trepte profesionale, au fost
promovați 42 de salariați din care: medic specialist 3, medic primar 5, farmacist
primar 1, consilier juridic III 1, referent III 1, referent I 1, statistician medical
2, registrator medical 1, asistent medical pr.(S) 1, asistent medical principal
(PL)22, economist IA 1, analist programator 1, șofer autosanitară 2; 42 salariați
promovați în trepte/grade profesionale.
8. Avansuri în gradație – ca urmare a trecerii la următoarea tranșă
de vechime:
În conformitate cu Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare, au fost
avansați la următoarea gradație un număr de 168 salariați.
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9. Deficit de personal medical de specialitate pe următoarele locuri
de munca:
Medici – Secția Medicina Interna; Sectia Nefrologie; UPU-SMURD;
Cardiologie; Centrul Multifuncțional Pârscov; Secția Boli Infecțioase; Serviciul
Epidemiologie.
10. Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale
personalului
În conformitate cu Legea nr. 153/2017 și metodologia evaluării
personalului aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 357/2011
s-a făcut evaluarea personalului de execuție și de conducere pentru anul 2019,
cu respectarea termenului 31.01.2020.
11. Salarizarea personalului în anul 2019 s-a făcut cu respectarea
legislației privind salarizarea personalului din unitățile sanitare.

*
*

*

Acest raport a urmărit să prezinte o sinteză a activităţilor desfăşurate de
Consiliul judeţean Buzău în anul 2019, 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.
Activităţile desfăşurate de Consiliul Judeţean Buzău în anul 2019 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.

PREŞEDINTE,
PETRE-EMANOIL NEAGU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,
MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ
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