ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU

RAPORT
PRIVIND ACTIVITATEA AUTORITĂŢII
PUBLICE JUDEŢENE ÎN ANUL 2020

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.
Trebuie precizat faptul că anul 2020 a fost unul deosebit din perspectiva
analizării acestuia sub două aspecte:
- În luna martie 2020 a fost declarată în România epidemia de COVID19 și instituită starea de urgență pe teritoriul României prin Decretul
Președintelui României nr. 195/2020. Urmare declanșării acestei crize sanitare
și declarării stării de urgență și a stărilor de alertă ulterioare, autoritatea publică
județeană a stabilit măsuri organizatorice pentru aparatul de specialitate și a
susținut financiar măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19 la sediul
Consiliului județean. Totodată, a susținut financiar măsurile de prevenire
stabilite la Spitalul Județean Buzău, precum și măsurile de carantinare a
persoanelor care au fost testate pozitiv cu virusul SARS-CoV-2;
- Datorită pandemiei cu SARS-CoV-2, alegerile locale generale au fost
amânate și în luna septembrie 2020 s-a desfășurat scrutinul pentru alegerea
autorităților publice locale, iar ulterior acestuia s-a desfășurat în luna octombrie
ceremonia de constituire a noului Consiliu județean, modificându-se configurația
politică a organului deliberativ. A fost stabilită componența comisiilor de
specialitate și au fost aleși vicepreședinții Consiliului Județean Buzău în luna
noiembrie 2020, astfel că noul Consiliul județean a început să funcționeze în
condiții de normalitate legislativă.
În structura acestui raport au fost incluse şi rapoartele sintetice pentru
anul 2020 ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului
Judeţean Buzău, cuprinzând activităţi stabilite în realizarea obiectivelor cuprinse
în Programele de activitate aprobate pentru anul precedent de către autoritatea
publică judeţeană deliberativă.
Principalele domenii de raportare reprezintă, în egală măsură, obiective
ale politicilor publice aparţinând atât Consiliului Judeţean Buzău, cât şi
instituţiilor şi serviciilor de sub autoritatea sa.

A. ACTIVITATEA DELIBERATIVĂ A CONSILIULUI JUDEŢEAN ŞI
RELAŢIA CU CETĂŢENII
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, republicată, autorităţile administraţiei
publice centrale şi locale sunt obligate să stabilească regulile procedurale
minimale aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale în cadrul
acestora.
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În baza art. 12 din același act normativ, Consiliul Judeţean Buzău
întocmește anual raportul privind transparenţa decizională, raport la care au
acces toţi cetăţenii interesaţi şi care este adus la cunoştinţă publică prin
postarea pe site-ul Consiliului Judeţean Buzău, prin afişare la sediul propriu și
prezentare în şedinţa publică a acestuia.
În aplicarea principiului consultării cetăţenilor şi a asociaţiilor legal
constituite, prevăzut în art. 2 din Legea nr.52/2003, Preşedintele și
vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Buzău au avut iniţiativă legislativă în 228
proiecte de hotărâri, fiind aduse la cunoştinţă publică prin publicare pe site-ul
Consiliului Judeţean Buzău.
Legea nr. 52/2003 mai prevede și obligativitatea autorităţilor
administraţiei publice de a transmite proiectele de acte normative către cei care
le-au solicitat în scris. În acest sens, menționăm că în anul 2020 nu a depus
cerere vreo persoană.
În anul 2020 Consiliul Judeţean Buzău s-a întrunit în 18 şedinţe, dintre
care: 11 ordinare, 3 extraordinare, 3 ședințe de îndată și o ședință de constituire
a Consiliului Județean Buzău, urmare desfășurării alegerilor locale generale în
data de 27 septembrie 2020. Aceste şedinţe au fost aduse la cunoştinţă publică
prin postare pe site-ul propriu al Consiliului Judeţean Buzău şi prin anunţ în
mass-media locală. La aceste şedinţe au participat, în calitate de invitaţi, şefi
de instituţii publice, dar și persoane civile. Mai menționăm că şedinţele s-au
desfăşurat în prezenţa reprezentanţilor mass-mediei locale.
Conform art. 11 din Legea nr. 52/2003, au fost întocmite minutele de
desfăşurare a şedinţelor plenului Consiliului Judeţean Buzău din anul 2020 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 de legalitate, autoritatea publică
judeţeană nu a fost acţionată în justiţie pentru nerespectarea prevederilor
prezentei legi.
În conformitate cu prevederile art. 27 din Normele metodologice de aplicare
a Legii nr. 544/2001, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002,
Compartimentul informații publice şi secretariat ATOP a Judeţului Buzău din
structura Direcţiei juridice şi administraţie publică locală a Consiliului judeţean,
înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 49/2002, întocmeşte anual un
raport al cărui conţinut respectă prevederile legale menţionate.

B. COMISII DE SPECIALITATE ŞI COMISII CU ROL JURISDICŢIONAL
1. Comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Buzău
Comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Buzău şi-au desfăşurat
activitatea conform prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a
Consiliului Judeţean Buzău, forma revizuită conform Codului administrativ prin
Hotărârea nr. 77/2020. Acestea s-au întrunit, de regulă, lunar în două şedinţe
anterioare şedinţelor în plen ale autorităţii județene.
În exercitarea atribuţiilor stabilite în Regulament, comisiile de specialitate
au colaborat cu Secretarul general al judeţului Buzău şi cu aparatul de
specialitate al Consiliului judeţean Buzău.
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Sintetic, situaţia întâlnirilor Comisiilor de specialitate în şedinţe, în anul
2020, se prezintă astfel:
1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi
administrarea domeniului public şi privat al judeţului (7 membri) – 17 şedinte;
2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor
publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi
de arhitectură (5 membri) – 16 şedinţe;
3. Comisia pentru servicii publice, comerţ şi agricultură (5 membri) – 16
şedinţe;
4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură,
culte, protecţie socială, de tineret, sportive şi de turism (7 membri) – 16
şedinţe;
5. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti (7
membri) – 16 şedinţe.
2. Comisia pentru Protecţia Copilului Buzău
Comisia pentru Protecţia Copilului Buzău este organizată şi funcţionează
în baza Hotărârii Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea și funcţionarea
comisiei pentru protecția copilului, act normativ aprobat în aplicarea Legii
nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 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, ultimul act de acest fel fiind Hotărârea Consiliului
Judeţean Buzău nr.205/2017, prin care Comisiei i-au fost actualizate
componenţa şi atribuţiile, conform metodologiei prevăzute de cadrul legal în
vigoare.
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 înfiinţării şi dezvoltării
de servicii pentru copil şi familie.
În perioada supusă raportării, Comisia pentru Protecţia Copilului s-a
întrunit în 50 de şedinţe şi a adoptat un număr de 2169 hotărâri, din care: 1395
pentru copilul cu handicap, 165 pentru copilul în dificultate socială, 72 pentru
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asistenţii maternali profesionişti și 537 pentru prelungirea valabilității CH
conform Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul
României și a Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pentru copiii ale căror certificate
de încadrare în grad de handicap își pierd valabilitatea în această perioadă;
Ca unic gestionar al măsurilor de protecţie pentru copilul cu handicap,
Comisia a reuşit în 2020 reevaluarea în termen, a unui număr de 1213 de
certificate de încadrare în grad de handicap, a rezolvat 182 cazuri noi de
încadrare în grad de handicap și a prelungit un număr de 537 certificate de
încadrare în grad de handicap.
S-a continuat activitatea de monitorizare a reţelei de asistenţi maternali
profesionişti; pentru un număr de 16 persoane s-a eliberat atestatul de asistent
maternal profesionist, pentru 51 asistenţi maternali profesionişti s-a reînoit
atestatul de asistent maternal profesionist şi s-a acordat viză anuală pentru 144
asistenţi maternali profesionişti. S-a retras un număr de 5 atestate, 1 caz pentru
faptul că a solicitat aceasta din motive personale și 4 cazuri ca urmare a
pensionării.
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 publice locale
de domiciliu al celor vizaţi, în special pe linia monitorizării.
În acest sens, s-a constatat că unele autorităţi publice locale nu stăpânesc
situaţia concretă din teritoriu şi că este nevoie de o mai mare implicare a
acestora pentru 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 autorităţile publice locale
prin lucrătorul social comunitar, angajat în aparatul de specialitate al primarului
şi prin Comitetul local de sprijin, acolo unde acesta există.
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 Buzău; a contribuit la
realizarea sau derularea obiectivelor operaţionale cuprinse în Strategia
judeţeană aprobată, inclusiv în parteneriat cu celelalte instituţii abilitate;
- a contribuit la înlăturarea prejudecăţilor şi a mentalităţilor atât a
instituţiilor şi autorităţilor, cât şi a părinţilor, copiilor şi cadrelor didactice legate
de învăţământul special integrat;
- a asigurat primirea/expedierea documentelor de la/către beneficiari pe
perioada stării de urgență și alertă, respectând astfel măsurile de prevenire a
infecției cu virusul SARS-COV-2;
- şi-a adus propria contribuţie la mai buna definire a direcţiilor de acţiune
a activităţii de asistenţă socială din judeţ, etc.
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3. Comisia Judeţeană de Evaluare a
Persoanelor Adulte cu Handicap
În baza prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia și promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap și ale Hotărârii Guvernului nr. 430/2008
pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea Comisiei de
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap (C.E.P.A.H.), prin Hotărârea
Consiliului Județean Buzău nr. 71/30.03.2011 a fost aprobat Regulamentul de
organizare și funcționare a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu
Handicap Buzău și componenta acesteia. Componenta Comisiei a fost
actualizată prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 165/29.08.2019.
În cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protectia Copilului a
fost înființat Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap
în conformitate cu prevederile art. 88 din Legea nr. 448/2006. În conformitate
cu prevederile Regulamentului de organizare și funcţionare a Comisiei de
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Buzău, 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.
Pe parcursul anului 2020, 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 sociala a persoanei cu handicap;
- evaluarea și reajustarea programului individual de reabilitare și
integrare socială la sfârșitul perioadei pentru care a fost realizat sau ori de
câte ori a fost nevoie;
- emiterea certificatelor de încadrare a persoanei într-o categorie şi grad
de handicap;
- eliberarea certificatelor de orientare profesională;
- eliberarea de decizii de admitere/prelungire in centre de specialitate
aflate in structura D.G.A.S.P.C Buzău;
- eliberarea de decizii privind încetarea acordării de servicii sociale.
În exercitarea atribuţiilor privind încadrarea unei persoane adulte întrun grad de handicap, Comisia de Evaluare analizează dosarul întocmit de către
Serviciul de Evaluare Complexă pentru Persoane Adulte cu Handicap.
Comisia analizează documentaţia şi stabilește încadrarea în grad și tip
de handicap.
În anul 2020 Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap
Buzău a evaluat un număr total de 6663 persoane. Dintre acestea, un număr
de 5245 persoane s-au prezentat la Comisie pentru reevaluare, iar un număr
de 1418 persoane au fost cazuri noi.
Începând cu luna martie 2020, conform prevederilor art. 39 din Decretul
nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, în
contextul epidemiologic cu COVID-19 și având în vedere Hotărârea Comitetului
Județean pentru Situații de Urgență nr. 4/10.03.2020 și Dispoziția
metodologică nr. 7876/DPDC/et/23.03.2020, a fost prelungită valabilitatea
unui număr de 635 de Certificate de încadrare în grad de handicap, repartizate
pe luni după cum urmează:
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➢ Martie – 30 Certificate;
➢ Aprilie – 38 Certificate;
➢ Mai – 71 Certificate;
➢ Iunie – 62 Certificate;
➢ Iulie – 44 Certificate;
➢ August – 71 Certificate;
➢ Septembrie – 101 Certificate;
➢ Octombrie – 55 Certificate;
➢ Noiembrie – 62 Certificate;
➢ Decembrie - 101 Certificate.
Pe parcursul anului 2020, în urma solicitărilor scrise depuse la
secretariatul Comisiei de Evaluare, au fost eliberate un număr de 14 Certificate
de încadrare în grad de handicap în vederea aplicării prevederilor art. 58 din
Legea nr.263/16.12.2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu
modificările și completările ulterioare.
În anul 2020 din cele 1418 persoane care au solicitat pentru prima dată
evaluare la Comisie, 83 persoane au fost preluate de la Comisia pentru Protecţia
Copilului, 13 persoane au fost încadrate în gradul ușor de handicap și 71
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 5245 cazuri care s-au prezentat la reevaluarea anuală, 7 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 2020 de către C.E.P.A.H. –
Buzău, cele 6663 cazuri au primit următoarele încadrări :
- 1393 persoane au fost încadrate în gradul grav de handicap:
- 1208 persoane au fost încadrate în gradul grav cu asistent
personal,
- 185 persoane au fost încadrate în gradul grav fără asistent
personal;
- 3949 persoane au fost încadrate în gradul accentuat de handicap;
- 1204 persoane au fost încadrate în gradul mediu de handicap;
- 39 persoane au fost încadrate în gradul uşor de handicap;
- restul de 78 persoane au fost respinse:
- 7 dosare – care au primit respingere au fost dosare vechi,
- 71 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, prevederile art. 31 alin. (5) și
ale art. 87 din Legea nr. 448/2006 se modifică și vor 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 2020 au fost
contestate în instanță un număr de 32 Certificate de Încadrare în Grad de
Handicap eliberate de C.E.P.A.H. Buzău.
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Urmare acestui fapt, au fost solutionate cauzele în contencios
administrativ și fiscal formulate și au fost emise hotărâri pentru acțiunile
formulate de reclamanți (cu drept de recurs) pentru un număr de 15 cazuri
rămase din 2019 și pentru un număr de 12 cazuri din 2020. În favoarea
reclamanților au fost emise 4 hotărâri judecătorești, restul de 23 de hotărâri au
fost respinse ca fiind neîntemeiate sau perimate.
Pe parcursul anului 2020, 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- 54, din care:
- Decizii de admitere/prelungire în centre publice rezidenţiale - 30;
- Decizii privind încetarea acordării de servicii sociale - 16;
- Pentru o cerere de accesare de servicii medico-psihosociale s-a emis
Decizie 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 7 cereri au fost emise decizii de transfer (încetareadmitere) în cadrul Centrelor specializate de acordare de servicii sociale din
subordinea DGASPC Buzău.
În urma analizei activităţii din anul 2020 a Comisiei de Evaluare a
Persoanelor Adulte cu Handicap, considerăm că aceasta şi-a îndeplinit eficient
şi operativ atribuţiile legale, dezvoltând de asemenea bune relaţii de
colaborare cu instituţiile competente în domeniu.

C. ACTIVITĂŢI PRIVIND DEZVOLTAREA ECONOMICĂ
ŞI SOCIALĂ A JUDEŢULUI
1. ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI
PRIVAT AL JUDEŢULUI BUZĂU
Domeniul public al judeţului Buzău, atestat prin Hotărârea Guvernului
nr.1348/2001 este constituit dintr-un număr de 60 bunuri imobile care sunt
administrate de Consiliul Judeţean Buzău/administrate de alte instituţii/în
folosinţa gratuită a altor instituţii/concesionate după cum urmează:
- 36 imobile sunt date în administrarea unor instituţii publice din judeţ,
respectiv: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Biblioteca
Judeţeană Buzău, Muzeul Judeţean Buzău, Spitalul Judeţean de Urgență Buzău,
A.J.O.F.M. Buzău, Serviciul de Ambulanță Buzău, Centrul Județean de Cultură și
Artă Buzău;
- 6 imobile sunt date în folosinţă gratuită unor instituţii publice din judeţ;
- 17 imobile sunt în administrarea directă a Consiliului Judeţean Buzău;
- 1 imobil este concesionat.
În cursul anului 2020, au fost începute lucrările de execuție pentru
următoarele obiective de investiții:
➢ Lucrările de execuție pentru ”Construire sală multifuncțională cu
gradene și funcțiuni conexe pentru persoanele cu dizabilități” cu finanțare prin
Compania Națională de Investiții;
➢ Lucrările de execuție privind ”Eficientizarea energetică a Centrului
Școlar pentru Educație Incluzivă Buzău”- Municipiul Buzău, Strada Horticolei,
nr. 56, cu finanțare prin POR 2014-2020;
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➢ Lucrările de execuție privind ”Eficientizarea energetică a clădirii
Dermato Venerice – Compartiment al Spitalului Județean de Urgență Buzău”, cu
finanțare prin POR 2014-2020;
➢ Lucrările de execuție privind ”Construcție modulară de tip container cu
funcțiunea de Centrul Militar Județean, strada Bistriței, nr. 45, Buzău”, cu
finanțare din fonduri proprii;
➢ Lucrările de execuție privind ”Repoziționare gard pe limita de
proprietate între punctele 15 si 16 din PAD- imobil Maternitatea nouă”, Strada
Victoriei, nr. 18, Buzău, cu finanțare din fonduri proprii;
➢ Obiectivul de investiții ”Construire bază sportivă proiect tip II
(nevăzători)-Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Buzău, Str. Horticolei,
nr. 52, Municipiul Buzău a fost inclus in Lista sinteză a obiectivelor de investițiiC.N.I. si au fost obținute certificate de urbanism și avizele aferente acestuia.
În cursul anului 2020 au continuat lucrările de execuție la obiectivul de
investiție ”Restaurarea, conservarea și modernizarea imobilului situat în
Municipiul Buzău, B-dul. N. Bălcescu, nr. 40, în vederea înființării Centrului
Muzeal I.C. Brătianu” cu finanțare prin POR 2014-2020, termenul de finalizare
– iulie 2021.
Au fost demarate și finalizate procedurile de achiziție a serviciilor de
întocmire a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiții:
➢ ”Reabilitare structurală și funcțională a Spitalului Județean de Urgență
Buzău- Etapa I – extinderea și modernizarea Blocului Operator”, Municipiul
Buzău, Str. Stadionului, nr.7- Expertiză tehnică și DALI;
➢ ”Restaurarea, conservarea și modernizarea imobilului situat în
Municipiul Buzău, B-dul. N. Bălcescu, nr. 40, în vederea înființării Centrului
Muzeal I.C. Brătianu” - Branșament electric.
Au fost finalizate și recepționate documentațiile tehnico-economice pentru
proiectele:
➢ ”Desființare corpuri C4, C6, C9 și reabilitare corp C2 din incinta
imobilului situat în Municipiul Buzău, B-dul N. Bălcescu, nr. 48” -expertiză
tehnică desființare și DALI reabilitare;
➢ ”Reabilitare clădire C1 din incinta imobilului situat în Municipiul Buzău,
B-dul N. Bălcescu, nr. 48” - expertiză tehnică și DALI;
➢ ”Eficientizarea energetică a clădirii administrative C3 din incinta
imobilului situat în municipiul Buzău, B-dul N. Bălcescu, nr. 48” și desființare
corpuri C7 și C8-Expertiză tehnică, audit energetic și DALI (inclusiv revizuirea
documentației);
➢ ”Reabilitare structurală și funcțională a Spitalului Județean de Urgență
Buzău- Etapa I – extinderea și modernizarea Blocului Operator”, Municipiul
Buzău, Str. Stadionului, nr. 7 - Expertiză tehnică și DALI;
➢ ”Construire bloc de locuințe de serviciu” – Municipiul Buzău, B-dul
Gării, nr. 8 – studiul de fezabilitate (inclusiv etapa PUZ);
A fost depusă cererea de finanțare pentru obiectivul: ”Eficientizarea
energetică a clădirii administrative C3 din incinta imobilului situat în municipiul
Buzău, B-dul N. Bălcescu, nr. 48”.
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”.
S-a aprobat solicitarea Consiliului Județean Buzău de trecere din domeniul
public al orașului Pogoanele în domeniul public al județului Buzău a unei cote
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parte din imobilul – Fostul Spitalul orășenesc Pogoanele, cu destinația de
„Centru de asistență medico-socială Pogoanele.
2. DOMENIUL ACHIZIŢII PUBLICE
Prin intermediul Serviciului Achiziții Publice și Contracte, din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău, au fost perfectate în
cursul anului bugetar 2020 un număr total de 116 contracte, în urma derulării
procedurilor de achiziție publică de produse, servicii sau lucrări, finanțate atât
de la bugetul propriu al județului, cât și din fonduri europene.
În funcție de natura achiziției, putem defalca după cum urmează:
• Achiziții de produse – 36 contracte,
• Achiziții de servicii – 58 contracte,
• Achiziții de lucrări – 22 contracte.
Din punct de vedere al procedurilor de achiziție publică aplicate în vederea
atribuirii acestor contracte, distingem:
• Licitații deschise: 53 de proceduri,
• Negocieri fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare – 9
proceduri,
• Proceduri simplificate online: 11 proceduri.
De asemenea, au fost realizate 43 de achiziții directe care s-au finalizat
prin perfectarea unui contract de achiziție publică, de regulă, prin publicarea de
anunțuri publicitare pentru achiziții directe sau identificarea ofertelor în catalog
pe platforma Sistemului Informatic Colaborativ al Achizițiilor Publice (SICAP).
Prin utilizarea SICAP s-a asigurat respectarea prevederilor legale,
procedurile de achiziție publică derulându-se, de regulă, online.

3. GESTIONAREA SERVICIILOR DE UTILITATE PUBLICĂ
Pentru îndeplinirea obiectivului: Asigurarea şi coordonarea elaborării
Strategiei județene privind dezvoltarea serviciilor comunitare de utilităţi publice,
prin respectarea prevederilor Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de
utilităţi publice, republicată, s-a demarat procedura necesară elaborării
Strategiei judeţene privind dezvoltarea serviciilor comunitare de utilităţi publice
pentru perioada 2021-2027. S-au actualizat datele și indicatorii din anexele
specifice pentru situația actuală și programul multianual, pentru fiecare serviciu
de utilități publice. Având în vedere că datele pentru situația actuală se vor
raporta la finele anului 2020, anexele s-au transmis către UAT-uri și operatorii
regionali în luna ianuarie 2021.
În cadrul procesului de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a
Județului Buzău pentru perioada 2021-2027, au fost solicitate și centralizate
următoarele informații de la nivelul Unităților Administrativ-Teritoriale și a
operatorilor regionali:
- gradul de acoperire a infrastucturii de alimentare cu apă/canalizare/
epurare și numărul de locuitori conectați la sistemul de alimentare cu apă;
- gradul de acces (procentual) la rețeaua de alimentare cu gaze și numărul
de locuitori conectați la rețeaua de alimentare cu gaze.
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În ceea ce privește Planul Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului
Buzău-forma actualizată, în baza prevederilor Ordonanței de Urgență a
Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și
completările ulterioare, așa cum este stipulat în „Ghidul practic al planificării de
mediu”, elaborat de către Ministerul Mediului și Pădurilor și aprobat prin
Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 39/2019, activitatea specifică a
constituit-o monitorizarea semestrială, împreună cu alte autorităţi publice
judeţene şi locale, implementării măsurilor/acţiunilor cuprinse în plan.
În vederea conformării cu prevederile art. 21 alin.(2) lit.a) din Legea
nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și a prevederilor 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 a realizat
Planul 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 în forma actualizată și avizată
de Agenţia Națională pentru Protecţia Mediului a fost aprobată prin Hotărârea
Consiliului Județean Buzău nr. 103/2020.
Activitatea specifică o constituite monitorizarea anuală a stadiului
realizării măsurilor cuprinse în plan, împreună cu alte autorităţi publice judeţene
şi locale, în vederea întocmirii raportului anual, activitate inițiată la finele anului
2020.
În vederea îndeplinirii obiectivului „Coordonarea procesului în cazul
proiectelor de investiţii publice ce necesită o abordare judeţeană sau care
înglobează oraşe şi/sau zone rurale şi colaborează cu agenţiile de dezvoltare
regionale în cazul proiectelor cu abordare regională şi asistarea operatorilor şi
autorităţilor administraţiei publice locale în procesul de accesare şi atragere a
fondurilor pentru investiţii”, principalele activităţi desfăşurate au fost:
• acordarea de consultanţă şi asistenţă de specialitate în vederea
obţinerii finanţării din fonduri UE şi implementarea proiectelor:
- “Consolidare, restaurare şi dotare Biblioteca Judeţeană “Vasile
Voiculescu” Buzău”
- “Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Județean de
Urgență Buzău”
- “Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean
de Urgență Buzău”
• acordarea de consultanţă de specialitate şi îndrumarea personalului din
primării şi instituţii subordonate, principalele activităţi desfăşurate au fost:
- acordarea de consultanță și asistență de specialitate în vederea realizării
obiectivului Lucrări de desființare “Construcție parazitară anexă C2 pentru
realizarea proiectului “Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană
“Vasile Voiculescu” Buzău, situată în municipiul Buzău bulevardul Unirii nr. 88;
- acordarea de consultanţă şi asistenţă de specialitate operatorului
regional - Compania de Apă Buzău, 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 respectiv, 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
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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 2020, în cadrul celor 13 ședințe ale Consiliului Tehnico- Economic
au fost examinate documentaţii tehnico-economice şi s-au emis 38 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 2020 s-a realizat inventarierea elementelor de natura
activelor, datoriilor și capitalurilor proprii aflate în patrimoniul județului și
administrarea Consiliului Judeţean Buzău şi s-a întocmit procesul verbal de
inventariere pentru: imobilizări corporale și titluri de participare (clădiri și
drumuri) ce aparţin domeniului public al judeţului.
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 evidența, Fișa de consiliere, Chestionarul de evaluare a gradului de satisfacție
a clientului. Până la finele anului 2020 s-a înregistrat un număr de 22 cereri
pentru consiliere, din care 18 pentru persoane fizice și 4 pentru persoane
juridice, consultanța vizând ca surse de finanțare PNDR 2014-2020, START-UP
NATION, AFM și POR - AXA 2.

4. ACTIVITATEA DE TRANSPORT PUBLIC RUTIER DE PERSOANE
PRIN SERVICII REGULATE ÎN TRAFIC JUDEŢEAN
În anul 2020 am traversat o perioadă de modificări legislative în domeniul
transportului județean de persoane, astfel: prin Legea nr.34 din 31 martie 2020
s-a respins Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea
și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane și,
în consecință, transportul județean de persoane prin servicii regulate a revenit
în sfera serviciilor publice.
De asemenea, în art. 66, alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.70 din 14 mai 2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de
15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru
modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii
educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, se prevede că
”Transportul rutier județean de persoane prin curse regulate se desfășoară,
până la data de 31.12.2021, în baza programelor de transport județene și a
licențelor aflate în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României a
Legii nr. 34/2020 privind respingerea OUG nr. 51/2019 pentru modificarea și
completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane.”
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Astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 96/2020 a fost
prelungită valabilitatea Programului județean de transport prin curse regulate,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr.48/2016 (modificat prin
Hotărârea Consiliului Județean nr. 238/2016), până la data de 31.12.2021.
Conform prevederilor art. 66, alin. (2) din O.U.G. nr.70/2020, s-au
încheiat contracte de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport
persoane în aria teritorială de competență a unității administrativ-teritoriale județul Buzău cu 34 de operatori de transport pe 82 de trasee județene.
Licitații
În decursul anului 2020, Biroul de Transport nu a organizat proceduri de
atribuire a traseelor județene, actualul Program de transport județean fiind
valabil până la 31 decembrie 2021.
În conformitate cu modificările aduse Legii nr. 92/2007 a serviciilor
publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, actualizată,
s-a stabilit în competenţa Consiliului Judeţean aprobarea, prin hotărâre, a
atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de
persoane prin curse regulate.
Astfel, prin Hotărârile Consiliului Județean Buzău nr.128/2020,
nr. 129/2020, nr. 130/2020 și nr. 131/2020 s-au aprobat atribuirea licențelor
de traseu, pentru 5 trasee județene. S-au eliberat licențele de traseu de către
Biroul de Transport, după cum urmează:
- pe traseul cod 057 Buzău Autogara XXL – Săpoca – Chiliile operatorului
de transport SC NICO DNR CORNEL SLR, i s-a eliberat licența de traseu LT
nr. 001;
- pe traseul cod 089 Rm Sărat – Al. Odobescu operatorului de transport
SC VALMAN TUR SRL, i s-au eliberat licențele de traseu LT nr. 002; LT nr.
002/1; LT nr. 002/2;
- pe traseul cod 090 Rm. Sărat – Valea Salciei operatorului de transport
SC VALMAN TUR SRL, i s-a eliberat licența de traseu LT nr. 003;
- pe traseul cod 082 Buzău Autogara Sud – Clondiru, operatorului de
transport SC RCG CĂTĂTURISM SRL, i s-a eliberat licența de traseu LT nr. 004;
- pe traseul cod 051 Buzău Autogara XXL – Lopătari, operatorului de
transport SC MARY SYMON COMEX SRL, i s-a eliberat licența de traseu LT nr.
005.
Aceste licențe au fost atribuite urmare unor hotărâri judecătorești de
divizare/comasare a societăților de transport.
Modul de realizare a serviciului de transport public judeţean de
persoane prin: Servicii regulate în trafic judeţean
În perioada analizată s-au înregistrat un număr de 15 sesizări cu privire
la modul de desfăşurare a serviciului judeţean de transport, respectiv:
- 13 de la utilizatorii finali,
- 1 de la Instituția Prefectului - Județul Buzău,
- 1 de la operatorii de transport județeni.
Răspunsurile la sesizările formulate au fost comunicate în termenul legal.
Se constată o creștere a numărului de sesizări adresate de către utilizatorii
finali, față de anul precedent.
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Activitatea de control
Controlul modului de executare a serviciului de transport public judeţean
de persoane s-a concretizat prin efectuarea de controale în trafic de către
membrii Biroului de transport public, împreună cu agenţii Serviciului Poliţiei
Rutiere Buzău și inspectorii din cadrul I.S.C.T.R. - Biroul județean Buzău.
Au fost efectuate un număr de 6 controale, fiecare control a fost
evidenţiat prin completarea unui formular de control, Raport de control, cod FDAPI-18, și o notă de control.
Măsuri luate în conformitate cu competenţa legală
În legătură cu constatările efectuate în activitatea de control, Biroul de
transport public din cadrul Consiliului Judeţean Buzău a luat următoarele
măsuri:
- 4 convocări la sediul Consiliului Judeţean Buzău a unui număr de 3
operatori de transport, la care s-au înregistrat deficienţe, precum şi
transmiterea în scris a deficienţelor constatate în vederea remedierii acestora,
- 18 notificări a unui număr de 12 operatori de transport.

5. GESTIONAREA BUGETULUI JUDEŢULUI BUZĂU
În conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului
Judeţean Buzău, Direcţia Economică este structura din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Buzău prin intermediul căreia autoritatea
publică judeţeană asigură:
- elaborarea şi fundamentarea bugetului propriu al judeţului în condiţii de
echilibru bugetar la termenele și potrivit prevederilor legale;
- gestionarea patrimoniului, corespunzător îndeplinirii obiectivelor
Consiliului Judeţean;
- gestionarea și urmărirea încasărilor veniturilor proprii;
- organizarea inventarierii anuale a bunurilor din patrimoniul județului;
- organizarea activității de control financiar preventiv propriu;
- îndeplinirea atribuțiilor corespunzătoare implementării și dezvoltării
sistemului de control intern managerial;
- evidența contabilă a domeniului public și privat al județului Buzău.
Pentru elaborarea bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2020 au
fost analizate proiectele de buget ale instituțiilor din subordinea Județului Buzău,
respectiv: instituțiile de cultură (Muzeul Județean, Centru de Cultură și Artă,
Biblioteca ”V. Voiculescu”, Teatru 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
Buzău. De asemenea, s-a analizat necesarul de fonduri pentru Centru Militar
Județean și Inspectoratul Județean de Urgență Buzău. Proiectul de buget a fost
elaborat şi aprobat urmărindu-se asigurarea de resurse financiare suficiente
pentru toate activităţile finanţate din bugetul propriu al judeţului, cu respectarea
Legii nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 și a Legii nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
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În cursul anului 2020, bugetul judeţului Buzău a fost elaborat în mai multe
etape, respectiv bugetul inițial și rectificări. Bugetul propriu inițial s-a aprobat
prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 23/2020 privind aprobarea bugetului
județului Buzău pe anul 2020. Veniturile bugetului judeţului au fost stabilite în
sumă totală de 377.816 mii lei, din care 189.816 mii lei reprezintă venituri
pentru secțiunea de funcționare și 188.000 mii lei reprezintă venituri pentru
secțiunea de dezvoltare.
Veniturile județului Buzău sunt constituite din: venituri proprii (impozite
şi taxe, alte venituri fiscale şi nefiscale), cote şi sume defalcate din unele venituri
ale bugetului de stat (impozit pe venit şi TVA), subvenţii de la bugetul de stat,
sume de la UE şi bugetul de stat pentru proiecte finanţate din FEN (inclusiv
sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori), sumele excedentului
din anii precedenţi pentru acoperirea golului de casă a secţiunii de dezvoltare şi
pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcționare și dezvoltare.
Cheltuielile bugetului judeţului în anul 2020 au fost stabilite, inițial, în
sumă de 470.966 mii lei, din care 207.816 mii lei reprezintă cheltuieli pentru
secţiunea de funcţionare şi 263.150 mii lei cheltuieli pentru secţiunea de
dezvoltare.
Pe parcursul anului, bugetul de venituri și cheltuieli al județului Buzău a
suferit 11 rectificări aprobate prin hotărâri ale Consiliului Județean. Ultima
rectificare a bugetului propriu s-a făcut pentru următoarele sume:
- venituri 446.058 mii lei (din care 221.392 mii lei venituri pentru
secțiunea de funcționare și 224.667 mii lei venituri pentru secțiunea de
dezvoltare);
- cheltuieli 539.858 mii lei (din care 239.392 mii lei cheltuielile secțiunii
de funcționare și 300.466 mii lei cheltuielile secțiunii de dezvoltare).
Potrivit contului de execuţie al bugetului propriu al judeţului în anul 2020,
pe secţiuni, s-a constatat:
- veniturile secțiunii de funcţionare au fost în suma de 221.652 mii lei
(220.214 mii lei Trezoreria Buzău și 1.438 mii lei Trezoreria Râmnicu Sărat), iar
cheltuielile efectuate pe parcursul anului 2020 din secţiunea de funcţionare au
fost în suma de 202.197 mii lei, înregistrându-se un excedent în sumă de 15.245
mii lei;
- veniturile secțiunii de dezvoltare au fost în suma de 65.213 mii lei, iar
cheltuielile efectuate pe parcursul anului 2020 din secţiunea de dezvoltare au
fost în sumă de 132.282 mii lei, înregistrându-se un deficit în sumă 67.069 mii
lei.
În această situaţie, acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare se va face
prin Hotărâre a Consiliului județean Buzău privind aprobarea acoperirii definitive
a deficitului pe anul 2020 din excedentului anilor precedenţi al bugetului propriu
al judeţului Buzău, iar excedentul secţiunii de funcţionare se va prelua în contul
de excedent al bugetului local şi se va repartiza prin hotărâre a Consiliului
județean Buzău în anul 2021, cu respectarea prevederilor art. 58 din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare și ale prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 3155/2020
pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar
al anului 2020.
Excedentul care se va repartiza în anul 2021 prin hotărâre a Consiliului
județean Buzău este de 55.407 mii lei.
De-a lungul anului 2020 și bugetele unităților subordonate au suferit
rectificări.
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Execuţia bugetară s-a efectuat cu respectarea standardelor internaţionale
de contabilitate, în baza normelor interne şi a Ordinului MF nr.1792/2002 (cu
modificările și completările ulterioare), astfel încât angajarea, lichidarea,
ordonanţarea şi plata s-au realizat cu respectarea tuturor dispoziţiilor legale în
vigoare.
În aplicarea Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020, a
Ordonanței de urgență nr. 57/2020 privind Codul administrativ și 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
HCJ nr. 1/2020).
În ceea ce privește accesarea programelor cu finanțare nerambursabilă,
totalul încasărilor pentru obiectivele cu finanţare europeană nerambursabilă pe
anul 2020 a fost în sumă de 46.215 mii lei (6.135 mii lei reprezentând subvenții
de la bugetul statului către bugetele locale pentru susținerea proiectelor și
40.080 mii lei reprezentând sume primite de la UE/ alți donatori).
La capitolul drumuri judeţene, în anul 2020:
- s-au efectuat lucrări pentru reparaţii şi întreţinere și deszăpezire
în
valoare de 32.386 mii lei;
- s-au efectuat lucrările pentru modernizarea și reabilitarea unor drumuri
județene, valoarea acestor lucrări fiind de 108.095 mii lei .
În condițiile speciale ale anului 2020 (stare de urgență/alertă), pe fondul
pandemiei de COVID-19 au avut loc o serie de activități:
- Consiliul Județean Buzău a decontat cheltuieli pentru carantină
(asigurarea spațiilor special amenajate, cazarea și hrana persoanelor
carantinate);
- au fost repartizate sume UAT-urilor din județ și materiale destinate
prevenirii și combaterii COVID-19;
- au fost aprobate și derulate proiecte pe fonduri europene în vederea
gestionării crizei sanitare;
- au fost decontate cheltuieli aferente serviciilor de cazare și masă pentru
medici angajați ai Spitalului Județean, cât și pentru studenții voluntari,
repartizați la Spitalul Județean.
În calitatea sa de partener în cadrul unor programe și proiecte (Asociația
de Dezvoltare Intercomunitară Buzău 2008, Asociația Națională a Autorității
Teritorială de Ordine Publică, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară SărataMonteoru, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Est pentru Situații de
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 5.200 mii lei inițial, ulterior
5.397 mii lei, din care s-au cheltuit efectiv 4.839 mii lei.
Consiliul Județean Buzău a participat financiar și la organizarea unor
activități culturale și științifice, proiecte educaționale: Festivalul de muzică
Francochanson, Festivalul Măgura Art 2020.
În cadrul Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Buzău este organizată și activitatea de control financiar
preventiv propriu. Această activitate constă în verificarea sistematică a
operațiunilor din punct de vedere al legalității, regularității și încadrării în limitele
și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz. Având în
vedere modificările legislative din domeniu, (Ordinul Ministrului Finanțelor
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Publice nr. 2332/2017) din anul 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 2020 nu s-a înregistrat niciun refuz la viza de control
financiar preventiv.
Toate cheltuielile au fost angajate și ordonanțate la plată cu respectarea
prevederilor legale, după o temeinică analiză a necesității și oportunității
efectuării acestora.
În perioada octombrie-decembrie 2020 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 2020.
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 2020 au fost asigurate condiţiile necesare implementării şi
dezvoltării sistemului de control managerial la nivelul Consiliului judeţean
Buzău, s-au întocmit situațiile centralizatoare prevăzute în Anexele Ordinului
Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018, inclusiv Raportul anual,
s-au implementat noi proceduri și s-au actualizat proceduri deja implementate.

6. PROIECTE PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ ŞI LOCALĂ
Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse şi asumate în domeniul dezvoltării
regionale şi locale, în anul 2020 s-au implementat şi monitorizat o serie de
proiecte, astfel:
A. PROIECTE ÎN CURS DE IMPLEMENTARE ÎN ANUL 2020;
1. “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.
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Durata de implementare a proiectului: 21.08.2017-20.08.2021.
Stadiul proiectului: În implementare.
2. ”STIMULAREA MOBILITĂŢII LA NIVEL REGIONAL PRIN MODERNIZAREA
INFRASTRUCTURII RUTIERE DE TRANSPORT PE TRONSONUL LIMITĂ JUDEŢ
BRĂILA - ROBEASCA – VADU PAŞII (E85)”. SMIS 108721
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 – 2020 Axa prioritară 6 –
Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională,
Prioritatea de investiţii 6.1. Stimularea mobilităţii regionale prin
conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a
nodurilor multimodale.
Valoare proiect: 120.080.275,28 lei.
Durata de implementare a proiectului: 01.10.2015 – 30.11.2022.
Stadiul proiectului: În implementare.
3. CONSOLIDARE, RESTAURARE ŞI DOTARE BIBLIOTECĂ JUDEŢEANĂ
“VASILE VOICULESCU” BUZĂU. SMIS 116518
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: 18.467.853,04 lei.
Durata de implementare a proiectului: 12.03.2018 – 11.02.2022.
Stadiul proiectului: În implementare.
4. “EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII DERMATO VENERICE –
COMPARTIMENT AL SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU”. SMIS 110704
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 – 2020 Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon.
Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării
inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuintelor.
Valoare proiect: 2.208.856,83 lei.
Durata de implementare a proiectului: 18.04.2018-30.06.2021
Stadiul proiectului: În implementare.
5. “MODERNIZARE DJ 203K, KM 38+000 - 75+000, MARĂCINENI – PODU
MUNCII, JUDEȚUL BUZĂU”. SMIS 124872
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 – 2020 Axa prioritară 6
Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională,
Prioritatea de investiţii 6.1. Stimularea mobilităţii regionale prin
conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a
nodurilor multimodale,
Componenta 1 - POR 2018/6/6.1/5 PROIECTE NEFINALIZATE NE,SE,SM,V
Valoare proiect: 91.251.371,48 lei.
Durata de implementare a proiectului: 24.10.2018 – 31.12.2021.
Stadiul proiectului: În implementare.
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6. “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.
Durata de implementare a proiectului: 04.02.2019 – 30.11.2021
Stadiul proiectului: În implementare.
7. “EXTINDEREA ŞI DOTAREA UNITĂŢII DE PRIMIRE URGENŢE A
SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU”. SMIS 119587
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 – 2020 Axa prioritară 8.
Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale.
Obiectivul specific 8.2 Imbunătăţirea calităţii şi a eficienţei spitaliceşti de
urgenţă operaţiunea B – Unităţi de primiri urgenţe.
Valoare proiect: 22.737.365,77 lei.
Durata de implementare a proiectului: 01.12.2015 – 31.10.2022.
Stadiul proiectului: În implementare.
8. “DOTAREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE INTEGRAT AL
SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BUZĂU”. SMIS 126730
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 – 2020 Axa prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale.
Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale
care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând
inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea
socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere,
precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de
comunități. Operațiunea A – Ambulatorii.
Valoare estimată proiect: 10.696.171,46 lei.
Durata de implementare a proiectului: 17.10.2018 – 31.05.2021.
Stadiul proiectului: În implementare.

B. PROIECTE PROMOVATE ÎN ANUL 2020 ȘI ÎN CURS DE
IMPLEMENTARE
1. “PLANIFICARE STRATEGICĂ, SIMPLIFICARE ADMINISTRATIVĂ ȘI
OPTIMIZARE A UNOR SERVICII PENTRU CETĂȚENI, LA NIVELUL JUDEȚULUI
BUZĂU”. SMIS 136038
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014 – 2020
Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi
transparente.
Valoare proiect: 3.872.633.00 lei.
Durata de implementare a proiectului: 18.05.2020 – 17.06.2022.
Stadiul proiectului: În implementare.
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2. ”ASIGURAREA DE ECHIPAMENTE MEDICALE ȘI DE PROTECȚIE
MEDICALĂ PENTRU SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BUZĂU PENTRU
GESTIONAREA CRIZEI SANITARE COVID-19”. SMIS 138373
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 Axa Prioritară 9:
Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19,
Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare
COVID-19;
Valoare totala: 809.356,97 lei.
Durata de implementare a proiectului: 01.02.2020 - 30.04.2021.
Stadiul proiectului: În implementare.
3. ”ASIGURAREA DE ECHIPAMENTE ȘI MATERIALE DE PROTECȚIE
PENTRU PERSONALUL ȘI BENEFICIARII SERVICIILOR PUBLICE DE ASISTENȚĂ
SOCIALĂ FURNIZATE DE DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI
PROTECȚIA COPILULUI DIN BUZĂU PENTRU GESTIONAREA CRIZEI SANITARE
COVID-19”. SMIS 139506
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020,
Axa Prioritară 9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei
cauzate de COVID-19,
Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare
COVID-19; cod SMIS 2014+ 139506
Valoare: 13.970.066,23 lei.
Durata de implementare a proiectului: 01.02.2020 - 30.04.2021.
Stadiul proiectului: În implementare.
C. PROIECTE PROMOVATE ȘI ÎN CURS DE EVALUARE
1. “EFICIENTIZARE ENERGETICĂ A CLĂDIRII ADMINISTRATIVE C3 DIN
INCINTA IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL BUZĂU, B-DUL NICOLAE
BĂLCESCU, NR. 48” SMIS 139935
PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014 – 2020 AXA PRIORITARĂ 3:
Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării
energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile
publice.
Valoare proiect: 9.578.601,24 lei.
Durata de implementare a proiectului: 48 luni.
Stadiul proiectului: Depus la data de 07.08.2020
2. “SPRIJIN LA NIVELUL REGIUNII SUD-EST PENTRU PREGĂTIREA DE
PROIECTE FINANȚATE DIN PERIOADA DE PROGRAMARE 2021-2027 PE
DOMENIILE: INFRASTRUCTURA RUTIERĂ DE INTERES JUDEȚEAN, INCLUSIV
VARIANTE OCOLITOARE ȘI/SAU DRUMURI DE LEGĂTURĂ, INFRASTRUCTURĂ ȘI
SERVICII PUBLICE DE TURISM, INCLUSIV OBIECTIVELE DE PATRIMONIU CU
POTENȚIAL TURISTIC, CENTRE DE AGREMENT/BAZE TURISTICE (TABERE
ȘCOLARE)”
PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENȚĂ TEHNICĂ 2014 – 2020.
Axa prioritară 1. Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și
implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind
aceste fonduri.
Valoare proiect: 1.409.198,00 lei.
Durata de implementare a proiectului: 18 luni.
Stadiul proiectului: în evaluare (cerere de finanţare depusă la data de
30.11.2020).
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3. ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN
COMUNELE SMEENI-SATELE APARȚINĂTOARE ALBEȘTI, BĂLAIA, CĂLȚUNA,
MOISICA, SMEENI, UDAȚI-LUCIENI ȘI UDAȚI-MÂNZU ȘI GHERĂSENI - SATELE
APARȚINĂTOARE - GHERĂSENI ȘI SUDIȚI, JUDEȚUL BUZĂU
PROGRAMUL OPERAŢIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014 – 2020 AXA
PRIORITARĂ 8: Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei
electrice și gazelor naturale.
OBIECTIV SPECIFIC 8.2, Cod Apel POIM/859/8/2/: Creșterea gradului de
interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu alte
state vecine.
Valoare proiect: 33.771.492,60 lei.
Durata de implementare a proiectului: 24 luni.
Stadiul proiectului: Depus la data de 31.12.2020.

D. COOPERAREA INTERINSTITUŢIONALĂ CU ALTE UNITĂŢI
ADMINISTRATIV-TERITORIALE, SUB FORMĂ DE PARTENERIATE ŞI
ASOCIAŢII DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ, DESFĂŞURATĂ ÎN
ANUL 2020;
Pentru elaborarea/ implementarea/ managementul și asigurarea
durabilității proiectelor în parteneriat au fost adoptate:
- Acordul de parteneriat, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean
Buzău nr. 106/2020, încheiat între Consiliul Județean Buzău și Direcția Generală
de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, pentru aprobarea promovării
proiectului „Asigurarea de echipamente și materiale de protecție pentru
personalul și beneficiarii serviciilor publice de asistență socială furnizate de
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău pentru
gestionarea crizei sanitare COVID-19” propus în cadrul POIM 2014-2020, Axa
Prioritară 9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de
COVID-19 Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei
sanitare COVID-19;
- Acordul de parteneriat, aprobat prin Hotărârile Consiliului Județean
Buzău nr.139/2020, nr. 150/2020, respectiv nr.198/2020 privind aprobarea
formei actualizate 2 a fișei proiectului „Stimularea mobilităţii la nivel regional
prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă
– Plaiul Nucului, judeţul Buzău”, încheiat între Consiliul Județean Buzău și
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est în vederea pregătirii
documentației tehnico-economice a investiției „Stimularea mobilităţii la nivel
regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul
Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, judeţul Buzău” în cadrul proiectului ”Sprijin la
nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de
programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructura rutieră de interes județean,
inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură, infrastructură și servicii
publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic, centre
de agrement/baze turistice (tabere școlare)”.
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E. ALTE ACTIVITĂȚI DIN COMPETENȚA CONSILIULUI JUDEȚEAN
BUZĂU GESTIONATE DE DIRECȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ
MONITORIZARE – ELABORARE PROGRAME – STRATEGII
A fost elaborat Raportul de monitorizare a implementării Strategiei de
Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău pentru perioada 2014 – 2020, aferent
semestrului II 2019 și semestrului I 2020.
S-au colectat date de la consiliile locale, instituțiile subordonate și cele
descentralizate în vederea constituirii bazei de date pentru elaborarea Strategiei
de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău pentru perioada 2021 – 2027.

7. URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI
În cadrul Serviciului urbanism, autorizări şi planificare teritorială din cadrul
Direcției amenajarea teritoriului și urbanism, în anul 2020 au fost înregistrate
192 cereri de certificate de urbanism. Dintre acestea: 9 cereri de certificate de
urbanism au fost înregistrate la avize de structură; 2 certificate de urbanism
înregistrate în anul 2020 au avut taxa achitată în anul 2021; beneficiarii au
renunţat la 6 cereri certificate de urbanism; 32 cereri certificate de urbanism au
fost restituite; 1 cerere certificat de urbanism emis în anul 2020, pentru care se
aşteaptă plata în anul 2021.
Dintre cele 142 de certificate de urbanism eliberate, 42 sunt scutite de
taxă. Pentru 100 de certificate de urbanism s-a încasat suma de 6.528 lei, fiind
prelungite un număr de 14 certificate de urbanism pentru care s-a încasat suma
de 170 lei.
Au fost înregistrate 82 cereri autorizaţii de construire/desfiinţare după
cum urmează:
- 10 cereri pentru autorizaţii de construire au fost restituite;
- 2 cereri autorizaţii de construire au fost înregistrate la avize de structură;
- 1 cerere autorizaţie de construire a fost anulată;
- 6 cereri autorizaţii de construire/desfiinţare sunt în lucru.
Din cele 63 autorizaţii de construire/desfiinţare eliberate:
- 26 autorizaţii de construire/desfiinţare sunt scutite de taxă conform art.
476 din Legea nr. 227/2015;
- 37 autorizaţii de construire/desfiinţare eliberate pentru investiţii private.
În total s-a încasat suma de 182.004,52 lei.
S-au prelungit 5 autorizaţii de construire/desfiinţare şi s-a încasat suma
totală de 470,6 lei.
REGULARIZĂRI DE TAXE AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE 2020
Au fost încheiate un număr de 67 procese verbale de recepţie în anul 2020,
pentru care a fost încasată o taxă de regularizare = 27.336,54 lei
Referitor la Disciplina în construcţii au fost primite 14 reclamaţii care au
fost soluţionate în totalitate și au fost încheiate 3 procese-verbale de constatare
şi sancţionare a contravenţiilor în valoare de 12.000 lei.
Din cauza stărilor de urgenţă şi de alertă în contextul pandemiei SARS
COV-2 nu s-au efectuat acţiuni de control şi monitorizare organizate pentru
verificarea respectării disciplinei în construcţii.
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S-au eliberat 238 avize de structură la certificate de urbanism, din care:
- 98 avize de structură la certificate de urbanism sunt scutite de taxă
conform art. 476 din Legea nr. 227/2015;
- 140 avize de structură la certificate de urbanism eliberate pentru
investiţii private, fiind încasată suma totală de 2.800 lei.
S-au eliberat 140 avize de structură la autorizaţii de construire, iar suma
totală încasată pentru acestea este de 3.900 lei.
Pe tot parcursul anului 2020 au fost 11 şedinţe privind activitatea Comisiei
tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului.
S-au eliberat 17 avize de oportunitate fiind încasată suma de 680 lei.
În anul 2020 patru unităţi administrative - teritoriale au încheiat convenţii
de colaborare cu Consiliul Judeţean Buzău. Două U.A.T.-uri au încheiat
convenţie de prestări servicii - Anexa I, care au în aparatul de specialitate
angajaţi funcţionari cu atribuţii în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului
şi autorizării executării lucrărilor și două U.A.T.-uri au încheiat convenţie de
prestări servicii - Anexa II, care nu au constituite structuri de specialitate cu
atribuţii în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării executării
lucrărilor.
S-a transmis lunar la Inspectoratul Judeţean în Construcţii Buzău –
Compartimentul de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor de construcţii
situaţia certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare Direcţia economică şi Serviciul de informatică.

8. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL TURISMULUI
În cursul anului 2020, activitatea Serviciului promovare şi dezvoltare a
turismului, a imaginii judeţului, cooperare internaţională şi mass-media din
aparatul de specialitate al Consiliului județean s-a desfăşurat conform
„Strategiei de Promovare şi Dezvoltare a Turismului în judeţul Buzău pentru
perioada 2016-2020” şi a Planului de Acţiuni aprobate prin Hotărârea Consiliului
Județean Buzău nr. 273/2016.
Dintre activitățile desfășurate în anul 2020 le menționăm pe cele stabilite
pentru îndeplinirea a trei Obiective generale, după cum urmează:
1. Îmbunătăţirea permanentă a activităţii proprii a autorităţii
administraţiei publice în raport cu obiectivele de dezvoltare economică
şi socială a judeţului. Realizarea obiectivelor prevăzute în „Strategia de
Dezvoltare şi Promovare a Turismului din judeţul Buzău pentru
perioada 2016-2020”. Relaţia Consiliului Judeţean Buzău cu massmedia şi Promovarea imaginii judeţului, a potenţialului Turistic al
judeţului Buzău:
- Au fost realizate şi tipărite următoarele materiale de promovare: pliant
Vestigiile Rupestre, pliant Vulcanii Noroioşi, pliant Harta şi atracţii turistice
Staţiunea Sărata Monteoru, pliant Călător în Ţinutul Buzăului, harta turistică a
judeţului Buzău, steguleţe Geoparcul Ţinutul Buzăului, un număr de 6 modele
semne de carte cu atracţii turistice din judeţul Buzău (distribuite la Târgul de
Turism al României – Bucureşti - februarie 2020);
- A fost creată rubrica “Atracţii Turistice” în cadrul site-ului Consiliului
Judeţean Buzău (cjbuzau.ro) unde au fost publicate săptămânal materiale de
promovare a principalelor atracţii turistice din judeţul Buzău;
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- Au fost realizate: Analiza principalilor indicatori din turism pentru judeţul
Buzău, pe anul 2019 şi Analiza principalilor indicatori din turism pentru judeţul
Buzău - sezonul estival mai-august 2020.
- A fost întocmit Raportul de Monitorizare a „Strategiei de Promovare şi
Dezvoltare a Turismului în judeţul Buzău pentru perioada 2016-2020”.
- Au fost realizate mai multe acţiuni de re-marcare trasee turistice în
zonele Siriu şi Sărata-Monteoru, în colaborare cu Asociația Societatea
Exploratorilor şi Călătorilor, precum şi cu Asociaţia Club Zenit Cislău pentru
trasee din zona Cislău;
- A fost realizat „Calendarul pieţelor, târgurilor şi oboarelor desfăşurate în
judeţul Buzău în anul 2020”;
- Dat fiind contextul sanitar mondial din anul 2020, judeţul Buzău, prin
Consiliul Judeţean Buzău, a participat la o singură manifestare amplă din
domeniul turismului, specifică promovării obiectivelor turistice - Târgul de
Turism al României – 2020, desfăşurat la Romexpo, Bucureşti în perioada 2023 februarie 2020, cu conceptul “Geoparcul Ţinutul Buzăului – destinaţie de
vacanţă”;
- A fost actualizat Registrul-Inventar al Resurselor Turistice din județul
Buzău. În anul 2020 a fost redeschis Muzeul Chihlimbarului de la Colţi, fiind
reactualizate datele, a fost redeschis Muzeul de Etnografie Vergu-Mănăilă - fiind
reactualizate datele şi a fost inaugurată Colecţia Muzeală „Casa Timpului” –
comuna Valea Salciei – registrul fiind completat cu datele noi;
- Relaţia cu mass-media a constat organizarea de întâlniri, interviuri ale
conducerii instituţiei, realizarea de comunicate de presă.
2. Promovarea şi realizarea de parteneriate şi implicarea societăţii
civile în procesul de dezvoltare a judeţului Buzău:
- A fost depusă documentația pentru obținerea statutului de Geoparc
UNESCO a Geoparcului „Ținutul Buzăului”;
- 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 2020; cu C.J.C.A. Buzău – meşteri
populari şi Ansamblului folcloric „Plaiurile Mioriţei”; cu Muzeul Judeţean Buzău;
cu Liceul de Artă „Margareta Sterian”; cu Primăria comunei Merei; cu Centrul
Naţional de Informare Turistică Nehoiu; cu Centrul de Informare Turistică Sărata
Monteoru, cu Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului – Direcţia
Generală Turism);
- Amplasarea, în colaborare cu Asociația Societatea Exploratorilor şi
Călătorilor, a unui stâlp reflectorizant pe Vârful Penteleu din Masivul Penteleu şi
a unui stâlp reflectorizant pe Vârful Mălâia din Masivul Siriu.
3. Colaborare eficientă cu instituţii, organizaţii şi asociaţii
profesionale din domeniul turismului:
- S-a acordat consultanţă în domeniul turismului unităţilor administrative
teritoriale din judeţ şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Buzău,
ONG-uri, alte instituţii ori persoane fizice, precum şi Centrelor de Informare
Turistică din oraşul Nehoiu şi comunele Măgura şi Merei.
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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 2020, 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 participării Consiliului Judeţean Buzău în calitate de
coorganizator al Festivalului – Concurs de muzică clasică „Drumul spre
celebritate” – Rm. Sărat, 20.02.2020 – 01.03.2020, ediţia a XI-a;
- Aprobarea promovării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Buzău a proiectului „Anticameră pentru viaţă” în cadrul
Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 – Axa prioritară 4 –
Incluziunea socială şi combaterea sărăciei – AP4/PI9,i.v/OS 4.12 şi OS 4.13;
- Aprobarea promovării de către Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Buzău a proiectului „Împreună – Suport Comunitar pentru
Persoanele Adulte cu Dizabilități” în cadrul Programului „Dezvoltare locală,
reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”;
- Aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Buzău, în calitate de partener, în proiectul „VIP-PLUS – voluntariat –
inițiative – profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor în
comunități vulnerabile”, finanțat prin granturile SEE și norvegiene 2014 – 2021;
- Însușirea și validarea unor protocoale de colaborare cu autorități și
organisme publice în scopul prevenirii și combaterii COVID – 19;
- Însușirea și validarea Contractului de folosință gratuită dintre Societatea
BESMAX PHARMA DISTRIBUTION SRL București și Consiliul Județean Buzău
având ca obiect echipament medical de plasmafereză și respectiv a Protocolului
de colaborare între Consiliul Județean Buzău și Centrul de transfuzie sanguină
Buzău pentru punerea în funcțiune și utilizării echipamentului de plasmafereză;
- Arobarea prelungirii Acordului de colaborare între Consiliul Județean
Buzău, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău și
Fundația „SERA ROMÂNIA”;
- Aprobarea promovării proiectului „Asigurarea de echipamente medicale
și de protecție medicală pentru Spitalul Județean de Urgență Buzău pentru
gestionarea crizei sanitare COVID-19” propus în cadrul POIM 2014-2020, Axa
Prioritară 9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de
COVID-19 Obiectiv Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei
sanitare Covid-19;
- Aprobarea promovării proiectului „Asigurarea de echipamente și
materiale de protecție pentru personalul și beneficiarii serviciilor publice de
asistență socială furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Buzău pentru gestionarea crizei sanitare COVID – 19” propus în cadrul
POIM 2014-2020, Axa Prioritară 9: Protejarea sănătății populației în contextul
pandemiei cauzate de COVID-19 Obiectiv Specific 9.1 Creșterea capacității de
gestionare a crizei sanitare Covid-19;
- Aprobarea promovării de către Teatrul „George Ciprian” Buzău a
proiectului „Tele-Ecounters: Beyond the Human” în cadrul Programului Europa
Creativă, Cultura 2020;
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- Aprobarea unui parteneriat între Consiliul Județean Buzău, Asociația
„Ținutul Buzăului” și Universitatea București – Centrul Geomedia în vederea
inițierii și realizării procedurilor aferente accederii, obținerii, menținerii și
pregătirii validării/revalidării statutului de Geoparc UNESCO pentru „Ținutul
Buzăului”;
- Aprobarea participării Consiliului Judeţean Buzău în calitate de partener
al Uniunii Artiştilor Plastici – Filiala Buzău pentru organizarea unor proiecte
culturale de interes judeţean;
- Aprobarea participării în anul 2020 a Unității Administrativ-Teritoriale –
Județul Buzău în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect
de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier
nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024;
- Aprobarea colaborării între Consiliul județean Buzău și Liceul cu program
sportiv ”Iolanda Balaș – Soter” pentru derularea Programului județean de
pregătire în sportul de performanță pentru copii și tineri proveniți din mediul
rural.
Referitor la activitatea Asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din care
județul Buzău, prin Consiliul Judeţean Buzău, face parte, putem aprecia că
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.
E. FURNIZAREA SERVICIILOR PUBLICE DE
INTERES JUDEŢEAN
Consiliul Judeţean Buzău a asigurat în anul 2020, 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
În anul 2020, activitatea Direcției Județene de Evidență a Persoanelor a
fost planificată să se desfășoare în sensul îndeplinirii principalelor obiective
propuse în Planul anual de măsuri și acțiuni nr. 4330 din 6 decembrie 2019,
aprobat de conducerea Consiliului Județean Buzău.
Având în vedere situația pandemică determinată de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2, instituirea măsurilor speciale ca urmare a
decretării stării de urgență și, ulterior, succesiv, a stării de alertă, am fost
obligați să reconsiderăm desfășurarea în timp a acțiunilor planificate, respectiv
suspendarea acestora sau reprogramarea, după caz.
Astfel, în perioada de referință și conform prevederilor legale în materie
au fost executate numai 22 misiuni de control ale activităților pe linie de stare
civilă și evidența persoanelor desfășurate la nivelul unităților administrativteritoriale din județ.
Serviciul de stare civilă a efectuat controlul anual de fond la un număr de
17 primării (Municipiul Buzău și 16 comune), prilej cu care au fost verificate în
total 8359 acte de stare civilă, din care: 4089 acte de naştere, 1418 acte de
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căsătorie și 2852 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 14 de dosare
privind constatarea desfacerii căsătoriei prin acordul soților, de către ofițerii de
stare civilă.
Integrarea României în Uniunea Europeană a creat noi posibilităţi
cetăţenilor români în privinţa libertăţii de circulaţie şi a dreptului de şedere pe
teritoriul Uniunii, acest fapt determinând în mod firesc producerea unor acte şi
fapte de stare civilă care îi privesc în special pe cetăţenii români din spaţiul
comunitar, dar nu numai, sens în care numărul solicitărilor de transcrieri a
crescut. Astfel, în anul 2020 s-a acordat avizul pentru 1519 dosare de transcrieri
ale certificatelor/extraselor de stare civilă eliberate de autoritățile străine.
În perioada analizată s-a acordat avizul conform pentru un număr de 181
înregistrări tardive ale nașterii, în conformitate cu art. 142, alin. (1) din Legea
nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
Pentru îndreptarea erorilor materiale din unele rubrici ale actelor de stare
civilă au fost avizate 77 de solicitări de rectificare primite de la unităţile
administrativ-teritoriale, acordându-se o atenție deosebită verificării modului de
întocmire a dosarelor astfel încât acestea să fie complete, să conțină acte
doveditoare iar referatul să aibă o motivație justificată.
Au fost instrumentate 35 de dosare de schimbare pe cale administrativă
a numelui de familie sau/şi prenumelui, în conformitate cu prevederile
Ordonanţei Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale
administrativă a numelor persoanelor fizice, cu completările și modificările
ulterioare, fiind emise de Președintele Consiliului Județean Buzău 32 dispoziţii
de aprobare și una de respingere. Un număr de 4 dosare au fost restituite pentru
completare, din cauza unor neconcordanțe între motivul invocat de solicitant și
referatul întocmit de ofițerul de stare civilă.
De asemenea, s-au înaintat spre soluţionare la D.E.P.A.B.D. cereri
referitoare la eliberarea certificatului privind domiciliul înregistrat în Registrul
Național de Evidență a Persoanelor, pentru un număr de 15 persoane.
Prin intermediul instituției noastre au fost alocate 42 de numere de
certificate de divorț pe cale administrativă la solicitarea primăriilor din județ, iar
pentru alte 163 certificate de divorț emise de notarii publici s-a respectat
procedura instituită în acest sens.
În perioada analizată au fost înregistrate 16.440 comunicări de menţiuni
și au fost înscrise pe marginea actelor de stare civilă din registrele ex. II un
număr de 15.203 mențiuni.
La solicitarea ofițerilor de stare civilă delegați s-au identificat soluții de
rezolvare a unor spețe deosebite cu care aceștia s-au confruntat, activitatea de
instruire, consiliere și – atunci când a fost cazul – chiar monitorizarea acestora
în privința respectării termenelor de soluționare a măsurilor dispuse la control,
fiind o preocupare constantă a serviciului de resort.
Au fost efectuate 4 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 9
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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 172 de beneficiari de servicii sociale, minori sau persoane cu
dizabilități, instituționalizate.
• Activitatea de evidenţă a persoanelor s-a concretizat în coordonarea și
îndrumarea celor zece servicii locale organizate, efectuându-se – conform
reprogramării – un număr de 5 controale metodologice.
La nivelul judeţului au fost luate în evidenţă 4564 persoane, au fost
eliberate 39170 acte de identitate din care 37585 cărţi de identitate şi 1585
cărţi provizorii de identitate; au fost efectuate 27085 schimbări de domiciliu şi
au fost aplicate 6489 menţiuni privind stabilirea reşedinţei.
Potrivit atribuțiilor conferite de lege, au fost soluționate cereri având ca
obiect furnizarea de date cu caracter personal, cu respectarea Regulamentului
General privind Protecția Datelor nr. 679/2016, fiind efectuate în acest scop un
număr de 17947 verificări în Registrul Național de Evidență a Persoanelor.
Din iniţiativa serviciilor publice şi în colaborare cu primăriile au fost
întreprinse 51 acţiuni de deplasare cu staţia mobilă pentru a facilita accesul
cetăţenilor la preschimbarea documentelor de identitate, fiind puse în legalitate
849 persoane. De asemenea, la solicitarea unor persoane netransportabile, au
fost efectuate 81 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 de măsuri D.E.P.A.B.D - I.G.P.R. nr.
3213148/418183/2020. În urma verificărilor specifice efectuate de politiști sau
funcționarii serviciilor de evidență s-a clarificat situația celor 2737 persoane
restante.
În anul 2020, 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 septembrie și decembrie, asigurând
operativ punerea în legalitate a 1750 cetăţeni care, din diferite motive, aveau
documentele de identitate deteriorate, pierdute sau cu termen de valabilitate
expirat.
• Pe linia resurselor umane s-a acţionat pentru asigurarea eficienței
activității personalului de specialitate, atât prin perfecționarea acestuia cât și
prin actualizarea fișelor de post cu atribuții specifice, date sau aptitudini
necesare a fi deținute în vederea realizării sarcinilor de serviciu.
O pondere semnificativă în activitatea acestui compartiment o constituie
evidenţa poliţiştilor şi a personalului detaşat la serviciile publice comunitare de
evidenţa persoanelor organizate în judeţul Buzău, cu privire la modificările
intervenite în situaţia acestora şi colaborarea permanentă cu D.E.P.A.B.D. în
ceea ce priveşte salarizarea şi celelalte drepturi acordate.
În luna ianuarie au fost actualizate toate documentele justificative care
stau la baza acordării deducerilor pentru calculul impozitului, iar în luna martie
s-a întocmit și aprobat Planul anual de perfecționare, stabilindu-se domeniile
prioritare și numărul de funcționari publici ce urmau să participe la aceste
cursuri.
În ceea ce priveşte segmentul financiar-contabil, Direcţiei Judeţene de
Evidenţă a Persoanelor i-a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean
Buzău nr. 24/2020 bugetul propriu în cuantum de 2.160.000 lei, din care
2.140.000 lei cheltuieli curente și 20.000 lei cheltuieli de capital. Printr-o atentă
gestionare a resurselor financiare și materiale s-a asigurat realizarea
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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 26 acte administrative emise de către
directorul executiv, a 15 contracte de prestări servicii ori de altă natură încheiate
sau reînnoite. De asemenea, au fost întocmite rapoartele anuale privind modul
de soluționare a celor 62 petiții/sesizări înregistrate la nivelul direcției cât și a
celor 9 solicitări primite conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public. Prin componenta de registratură şi secretariat au
fost gestionate și procesate documentele primite sau produse de instituţie care
se evidenţiază prin înregistrarea a 6476 de lucrări.
De asemenea, s-a avut permanent în vedere derularea programului de
achiziţii pe anul 2020, aprobat în luna februarie, astfel încât să se completeze
necesarul de aparatură şi asigurarea diverselor servicii produse ori lucrări,
activitate ce s-a concretizat în efectuarea a 80 proceduri prin SICAP, în valoare
totală de 79.000 lei.
Activitatea Compartimentului informatică a avut în vedere permanenta
colaborare cu specialiştii din cadrul BJABDEP, STS sau Serviciul de comunicaţii
al IPJ 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.
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 2020 D.G.A.S.P.C. Buzău a funcționat după organigrama
aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 179/17.09.2020 și a
gestionat un număr 68 de structuri funcţionale, dintre care: 38 instituţii
rezidenţiale de protecţie (3 centre de tip rezidenţial pentru copil, 12
apartamente, 9 case de tip familial, 1 centru de primire în regim de urgenţă
pentru copii, 1 centru maternal, 1 centru destinat victimelor violenţei domestice,
1 locuință protejată pentru victimele violenței domestice, 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,
26 compartimente, birouri şi servicii.
Acestora li se adaugă reţeaua de 200 asistenţi maternali profesionişti.
Prin intermediul acestor structuri, instituția a furnizat servicii în cursul
anului 2020 pentru un număr total de 22.136 beneficiari (copii și adulți).
I. PROIECTE, PROGRAME ȘI ACȚIUNI PENTRU FURNIZAREA SERVICIILOR
SPECIFICE ÎN ANUL 2020
I.1. PROIECTE, CAMPANII, COLABORĂRI
În realizarea atribuţiilor ce îi revin, D.G.A.S.P.C. Buzău a colaborat cu
instituţii, organizaţii neguvernamentale şi diferiţi alţi reprezentanţi ai societăţii

29

civile. Dintre principalele parteneriate, proiecte și campanii realizate în anul
2020, menționăm:
1. continuarea implementării proiectului 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
dizabilități;
2. continuarea implementării proiectului „Un pas spre comunitate”, depus
în cadrul PIN 2018, sesiunea 2 „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi,
centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea
dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi
pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”,
pentru construirea a 4 locuințe protejate și înființarea unui centru de zi pentru
persoane adulte cu dizabilități în municipiul Rm. Sărat.
3.continuarea implementării 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. continuarea implementării 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. semnarea contractului de finanțare, la 16.06.2020 și începerea
implementării proiectului „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;
6. semnarea contractului de finanțare la data 15.05.2020 și începerea
implementării pentru proiectul „Viață nouă în comunitate”, în cadrul
POCU/462/4/15 ce are ca și obiectiv general reducerea numărului de persoane
adulte cu dizabilități institutionalizate în C.I.T.O Rm.Sărat prin sprijinirea
procesului de dezinstitutionalizare și tranzitie spre viața independentă/ servicii
sociale la nivelul comunității (servicii de tip locuinte protejate și centru de zi,
respectiv asistent personal profesionist).
7. semnarea contractului de finantare, la data de 10.12.2020 și începerea
implementării pentru proiectul cu titlul „Anticameră pentru viață”, în cadrul
POCU/738/4/20/ operatiunea compozită OS 4.12, OS 4.13 ce are ca și obiectiv
întărirea capacității D.G.A.S.P.C. Buzău de a furniza programe de servicii
integrate de sprijin pentru sustinerea procesului de tranzitie al copiilor/ tinerilor,
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de la sistemul institutionalizat la servicii la nivelul comunității, prin Serviciul de
integrare socio-profesională si vocatională din structura sa.
8. semnarea contractului de finanțare, la data de 23.09.2020, în calitate
de partener al Consiliului Județean Buzău și împlementarea proiectului
„Asigurarea de echipamente și materiale de protecție pentru personalul și
beneficiarii serviciilor publice de asistență socială furnizate de Direcția Generală
de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău pentru gestionarea crizei
sanitare COVID-19” depus în cadrul POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de
gestionare a crizei sanitare COVID-19/1/Consolidarea capacității de gestionare
a crizei sanitare COVID-19 pentru consolidarea capacității de răspuns în timp
util și eficient a sistemului medical din Județul Buzău la criza COVID-19.
9. semnarea contractului de finanțare, la data de 21.12.2020, în calitate
de partener al D.G.A.S.P.C. Ialomița (PP), D.G.A.S.P.C. Arad, D.G.A.S.P.C.
Mures și Asociația Centrul de Resurse și Informare pentru Profesiuni Sociale
pentru proiectul „VIP – PLUS „Voluntariat – Initiative – Profesionalism pentru
calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitatile vulnerabile”, depus
în cadrul apelului Creșterea incluziunii și abilitarea romilor, finanțat din
Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021.
10. continuarea Acordului de asociere dintre 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 specială și cu Fundația Blue Heron, pe baza
protocolului care are ca și obiect oferirea de suport financiar și moral bursierilor
Fundației, tineri proveniți din sistemul de protecție D.G.A.S.P.C. Buzău.
I.2. INFORMAȚII PRIVIND ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI ȘI
PROMOVĂRII DREPTURILOR COPILULUI
Referitor la copiii care au fost supuși neglijărilor materiale, afective şi
educaţionale (cu periclitarea sănătăţii şi siguranţei și cu impact negativ major
asupra evoluției lor), s-au 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 31.12.2020:
- Număr total de copii în servicii de zi, rezidenţiale și de tip familial: 1259,
din care:
• număr copii aflaţi în plasament la rude sau alte familii: 415, din care 307
la rude pana la gradul IV inclusiv și 108 la alte persoane /familii; pe
parcursul anului 2020 au fost înregistrate 38 cazuri noi și 51 de revocari/
încetări; au fost instituite 7 tutele,
• număr copii aflaţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti: 304;
pe parcursul anului 2020 au fost înregistrate 48 intrări noi și 67 de ieșiri
(15 adopție, 44 reintegrări în familie, 4 plasamente la familiale, 4 înlocuiri
de masuri în centre rezidențiale)
• număr copii aflaţi în serviciile de tip rezidenţial: 350 din care 173 copii cu
handicap, 177 în dificultate socială; 183 intrări/ 225 ieșiri,
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•

număr copii cu dizabilități aflaţi în centrele de zi şi de recuperare: 189.
- Număr copii menţinuţi în familia naturală, beneficiari de servicii de
prevenire/ consiliere: 383, din care 137 cazuri active la 31.12.2020.
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 812
sesizări pentru un număr de 628 copii; dintre acestea s-au confirmat pentru 426
de copii (pentru 99 copii s-au instituit măsuri de protecție în regim de urgentă);
sesizările confirmate se împart pe următoarele categorii de abuz: 5 – abuz fizic;
142– abuz emoţional; 28 – abuz sexual; 245 - neglijare (23 părăsiţi/ în risc de
părăsire în unităţile spitaliceşti confirmați); 6 - exploatare pentru comitere de
infracţiuni;
• 12 sesizări pentru 12 copii aflaţi în situaţie de repatriere/ migraţie/
monitorizare post-repatriere/ trafic de persoane;
• 94 sesizări pentru un număr de 78 de copii care au săvârşit fapte de
natură penală, pentru care nu răspund penal, dintre care 17 copii sunt
recidivişti;
• 69 de sesizări ale Poliţiei, privind participarea la audierea a 69 de
minori;
• 22 cupluri mamă-copil au beneficiat de serviciile Centrului Maternal;
• 41 de persoane (24 copii şi 17 adulți) au beneficiat de rezidență în
cadrul Centrului de Recuperare pentru Victimele Violenţei în Familie;
• 9 persoane au beneficiat de rezidență în cadrul VENUS – locuință
protejată pentru victimele violenței domestic.
Principalii indicatori, în anul 2020, în domeniul adopţii şi postadopţii sunt:
• 38 de atestate de familie adoptatoare;
• 81 de deschideri procedura adopţie internă;
• 12 acţiuni de încredinţare în vederea adopţiei, toate fiind investite cu
formulă executorie;
• 17 acţiuni de încuviinţare a adopţiei, finalizate cu sentinţa definitivă.
Principalii indicatori privind integrarea socio-profesională a tinerilor:
• 87 de copii/ tineri au participat la consiliere vocaţională şi module de
abilitare pentru viaţă independentă;
• 32 tineri au fost plasați pe piața muncii;
• 11 tineri au beneficiat de orientare şcolară și universitară;
• 5 aplicații, 2 burse noi ,,Blue Heron”, 14 burse active;
• 12 tineri au fost acceptaţi şi înscrişi la cursuri de calificare în cadrul
Organizaţiei Concordia, din care 6 urmează cursurile de calificare;
• 8 aplicații pentru bursele de sprijin elevi și studenți „Spic de inimi”;
• 5 tineri au urmat cursuri de calificare/ recalificare.
I.3. 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 2020: 18.906, din care aflate în familie
18.339 (16.421 persoane adulte cu handicap și 1.918 copii cu handicap).
În evidența Serviciului Evidență, Plată și Prestații Sociale au intrat un
număr de 1527 dosare noi ale persoanelor încadrate în grad de handicap, 193
dosare noi pentru copii cu handicap, 1.334 dosare noi pentru adulţi cu handicap.
Număr total de bilete pentru transportul interurban eliberate: 33540 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: 2069.
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: 1743.
Număr total solicitări de evaluare complexă a persoanelor adulte în
vederea încadrării în grad de handicap: 6782 (1452 cazuri noi, 5330 reevaluări).
Echipele de evaluare din cadrul S.E.C.P.A.H. s-au deplasat la domiciliile unui
număr de 975 persoane adulte cu dizabilități nedeplasabile în vederea efectuării
evaluării complexe.
Număr copii cu dizabilităţi evaluaţi de echipa multidisciplinară din cadrul
Serviciului de Evaluare Complexă a Copilului și pentru care s-au eliberat un
număr de 1395 certificate de încadrare în grad de handicap.
I.4. INFORMAȚII PRIVIND PERSOANELE ADULTE/VÂRSTNICE BENEFICIARE
DE SERVICII DE REZIDENȚĂ
• 408 persoane adulte/vârstnice beneficiază de servicii sociale în centrele
din subordinea D.G.A.S.P.C. Buzău, din care 273 persoane încadrate în grad de
handicap; 213 persoane beneficiază de servicii în cadrul centrelor de recuperare
și reabilitare a persoanelor adulte cu handicap și 195 în cadrul căminelor pentru
persoane vârstnice;
• în domeniul protecției persoanelor adulte/ vârstnice, în cursul anului
2020 s-au înregistrat 49 cazuri noi și 87 ieșiri din sistem;
• au fost instrumentate 112 solicitări de instituţionalizare pentru
persoane adulte/ vârstnice, din care 37 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. Buzău în anul 2020
a fost în valoare totală de 112.602.950 lei și a avut următoarele surse de
finanțare: alocații din bugetul propriu al județului Buzău 56.255.950 lei; sume
defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate pentru susținerea sistemului
de protectie a copilului și a centrelor de asistență socială a persoanelor cu
handicap 24.659.000 lei; sume defalcate din TVA pentru cheltuieli
descentralizate destinate finanțării centrelor publice pentru persoane cu
handicap 6.120.000 lei; sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate
destinate finanțării căminelor pentru persoane vârstnice 397.000 lei; sume
defalcate din TVA pentru echilibrare destinate cheltuielilor cu asistență socială
și de protectie a copilului 11.511.000 lei; subvenții de la bugetul de stat pentru
finantarea drepturilor persoanelor cu handicap 1.030.000 lei; subvenții primite
de la bugetul de stat pentru finanțarea cheltuielilor cu personalul medical al
cabinetelor medicale din unitățile de învățământ special și personal medical
CAMS Pogoanele 1.915.000 lei; subventii primite de la bugetul de stat pentru
finantarea unor proiecte de interes național, destinată secțiunii de dezvoltare a
bugetului local 2.500.000 lei; subventii de la bugetul de stat către bugetele
locale necesare sustinerii derulării proiectelor finantate din FEN postaderare
aferente perioadei de programare 2014-2020 1.090.000 lei; Fondul European
de Dezvoltare Regională 3.595.000 lei; Fondul Social European 3.530.000 lei.
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III. MĂSURI SPECIALE
În cursul anului 2020, o atenție deosebită a fost acordată gestionării
situației generate de pandemia COVID 19 .
Astfel, pe perioada instituirii stării de urgență, DGASPC Buzău a adoptat
și implementat o serie de măsuri în scopul protecției tuturor categoriilor de
beneficiari și a personalului împotriva contaminării cu SARS-CoV-2 și pentru
asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale beneficiarilor. Măsurile de
prevenire s-au adoptat în aplicarea actelor normative emise de instituțiile
abilitate, a dispozițiilor metodologice emise de Autoritatea Natională pentru
Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții și a recomandărilor
Directiei de Sănătate Publică Buzău, în materie. În acest sens, au fost elaborate
și diseminate planuri de continuitate care să asigure funcționarea serviciilor
sociale în mod continuu în situatia în care personalul este infectat cu SARS CoV
2, au fost organizate spații de cazare pentru personalul izolat la locul de muncă
în cadrul structurilor rezidențiale astfel incât condițiile de cazare pentru
beneficiari să nu fie afectate. Pentru situațiile în care nu s-a putut asigura cazare
în cadrul structurii rezidențiale au fost identificate și puse la dispoziția
personalului izolat la locul de munca spații de cazare în proximitatea centrului
rezidențial. Au fost asigurate materiale de protecție și igienizo-sanitare pentru
personalul instituției și pentru beneficiari și a fost adaptat programul de lucru
cu publicul și programul de lucru al salariaților.
Pe perioada instituirii stării de alertă au fost elaborate și aprobate Planuri
de Măsuri atât la nivel central, cât și la nivelul serviciilor sociale care au fost
înaintate Direcției de Sănătate Publică Buzău. Au fost adoptate măsurile
necesare gestionării focarelor de infecție în sensul că au fost intensificate
procedurile de igienizare a suprafețelor și a spațiilor în general, au fost create
circuite separate pentru personal și pentru beneficiari, a fost monitorizată în
permanență starea de sănătate a beneficiarilor și a personalului. Pe perioada
instituirii stării de alertă au fost efectuate testări periodice PCR pentru
detectarea infectării cu SARS COV 2 atât personalului de specialitate din
structurile rezidențiale cât și beneficiarilor, conform programărilor efectuate de
Direcția de Sănătate Publică Buzău. La finalul anului 2020 a fost realizată
catagrafia personalului de îngrijire și beneficiarilor din cadrul structurilor
rezidențiale care și-au manifestat acordul de a fi vaccinate împotriva COVID 19,
catagrafie care a fost transmisă atât Direcției de Sănătate Publică, cât și
Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

F. CULTURĂ ŞI EDUCAŢIE
1. MUZEUL JUDEȚEAN BUZĂU
În anul 2020 specialiștii Muzeului Județean Buzău au desfășurat diferite
tipuri de activități de valorificare a patrimoniului în relația cu publicul. Au fost
organizate expoziții temporare, au fost deschise spații expoziționale
permanente, au fost susținute prelegeri, au fost efectuate deplasări la diferite
unități de învățământ de pe teritoriul județului Buzău în cadrul unor programe
cultural-educative, au fost organizate evenimente de divertisment cultural, au
fost acceptate și inițiate perteneriate cu alte instituții de profil de pe teritoriul
României prin care patrimoniului deținut de instituția noastră a fost valorificat
la nivel național și internațional, au fost organizate concursuri.
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Titlul activităţii

Data

Ziua Națională a Culturii

15 ianuarie

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

24 ianuarie

Decembrie 1989. Între
Revoluție și Crăciun

Dragobete vs Sfântul
Valentin

Viața cotidiană la
sfârșitul sec. al XIX-lea –
înc. sec. al XX-lea

Ziua Drapelului Național

Decembrie 2019
– Aprilie 2020

23 februarie

Martie

26 Iunie

”Cum am ajuns aici”
”Veneția și Laguna
venețiană în viziunea
artiștilor români ai
secolului al XX-lea
Concurs internațional
Dumitru Dan
”Locuința tradițională
din spațiul buzoian”
Ziua Imnului Național

1-12 Iulie

29 Iulie Decembrie
28 Iulie

”Ciripituri în natură”

11 august

Redeschiderea Muzeului
Chihlimbarului Colți

21 august

1 Iulie – 1
Octombrie
14 Iulie

Observaţii şi menţiuni
15 ianuarie – Ziua Națională a Culturii
1. Conferință de presă în vederea lansării Ofertei
cultural-educative pentru anul 2020 a Muzeului
Județean Buzău;
2. Vernisarea expoziției Descoperiri arheologice recente
pe teritoriul județului Buzău, campania arheologică din
anul 2019;
3. Lansare de carte științifică (4 volume);
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;
Expoziție temporară
1. Prelegere publică Dragobetele la români. Renașterea
tradițiilor de Dragobete
2. Vernisaj expoziție temporară Scrisori de dragoste din
Arhive realizată în parteneriat cu Arhivele Naționale,
Serviciul Județean Buzău
3. Atelier de poezie de dragoste Cuvânt rostit v.4
Expoziție permanentă
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;
Expoziție temporară/personală Vladimir Păun Vrapciu;
Expoziție temporară, online, desfășurată în parteneriat
cu Institutului Cultural Român de Cultură și Cercetare
Umanistică Veneția, și alte 18 muzee din România
Concurs internațional organizat în parteneriat cu Școala
Românească ”Nicolae Iorga”, Liverpool, UK
Expoziție permanentă/redeschiderea muzeului după 20
de ani
Ansamblu de activități culturale
Atelier de ornitologie pentru elevii cu deficiențe de auz,
dezvoltat în parteneriat cu Asociația TANDEM București
Expoziție permanentă

”Unexpected Dali”

22 septembrie
2020 – 28
februarie 2021

Expoziție temporară internațională

Ziua Satului Românesc,
ed. I-a

11 Octombrie

Ansamblu de evenimente desfășurat în parteneriat cu
#better, Grupul de Acțiune Rural, Complexul Muzeal ”Iulian
Antonescu” Bacău

În afara celor de mai sus, specialiştii Muzeului Judeţean Buzău au luat
parte și la alte activități/concurs, pe baza parteneriatelor inter-instituţionale,
dar și în cadrul programului MuseumBus. Numărul total al beneficiarilor direcți
ai activităților muzeului, pentru anul 2020, este de 9.383, și peste 67.000
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interacțiuni unice în mediul online. Menționez că pe parcursul anului 2020
Muzeul Chihlimbarului Colți a devenit funcțional din data de 21 august, iar
Muzeul de Etnografie ”Vergu Mănăilă„ din data de 29 iulie.
În intervalul 12 martie – 2 iunie 2020, ca urmare a situației pandemice
Muzeul Județean Buzău și-a suspendat activitățile cu publicul.
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
(12 participări).
- Organizarea Sesiunii Naționale de Rapoarte Arheologice în parteneriat
cu Ministerul Culturii și INP – premieră pentru Muzeul Județean Buzău;
- Materiale ştiinţifice publicate de către cercetătorii şi muzeografii din
cadrul muzeului: 22 publicate – editate de către instituţia noastră sau de
instituţii de profil din ţară. Publicaţii: volumul XXIV al publicației științifice
Mousaios, volumul XII al buletinului Muzeului Județean Buzău Analele Buzăului,
precum și alte publicații științifice în Biblioteca Mousaios (Cronica Cercetărilor
Arheologice din România. Campania 2019; Începuturile Culturii Monteoru, autor
dr. Mihai Constantinescu; Județele Buzău și Râmnicu Sărat în documente de la
Constantin Brâncoveanu, autor Laurențiu Ștefan Szemkovici; Huni și goți hunici
la Dunărea de Jos, autor dr. Radu Harhoiu). De asemenea au mai fost editate
pliante și alte materiale de popularizare;
- Activitatea de cercetare de teren în anul 2020 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 43
de cercetări la cererea beneficiarilor, documentații pentru PUG 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 2020 au fost continuate parțial, având în vedere contextul
epidemiologic, 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 68.232 bunuri culturale, incluse în colecţiile de
istorie, arheologie, artă şi etnografie. În cursul anului 2020 colecţiile muzeale sau îmbogăţit cu bunuri de patrimoniu, provenind din cercetări arheologice proprii,
achiziţii, donaţii sau predări de bunuri descoperite întâmplător.
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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 cuprinde în prezent 31.842 titluri,
procesul de digitalizare fiind încheiat.
Conservarea şi restaurarea patrimoniului
În cursul anului 2020 a fost încheiat procesul de chartare a depozitelor de
la Muzeul de etnografie ”Vergu Mănăilă”, început în anul 2019. 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 2020 în Laboratoarele de Restaurare
ale muzeului au fost restaurate și aplicate măsuri de întreținere pentru 270 piese
de interes arheologic, istoric și etnografic.
Relaţii cu publicul
În 2020 s-au înregistrat 25.082 vizitatori, o scădere semnificativă față de
anul 2019, cauza principală fiind situația generată de evoluția pandemiei de
sarscov-2. În ceea ce privește Colecția Muzeală a Chihlimbarului Colți, aceasta
a fost redeschisă în luna august, iar Colecția de Etnografie și Artă Populară
”Vergu Mănăilă” a fost deschisă la finele lunii iulie. Promovarea acţiunilor
muzeului s-au realizat prin comunicate şi conferinţe de presă, intervenţii în
presa scrisă şi vorbită (cu o medie mai mare de 3 apariţii lunare).

2. TEATRUL „GEORGE CIPRIAN”
Având în vedere faptul că anul 2020 s-a aflat sub semnul pandemiei
COVID- 19, Programul cultural al Teatrului „George Ciprian” a fost adaptat în
funcţie de legislatia privind măsurile de siguranță pentru combaterea răspândirii
virusului SARS COV 2, dar ţinând cont și de programele culturale din Proiectul
de management.
Proiectele teatrului au suferit modificări, fiind adaptate la mediul online
pentru a ține permanent legătura cu publicul spectator. Aceste proiecte 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 proiecte culturale.
Programe, Proiectele și Acțiuni pentru furnizarea serviciilor
specifice în anul 2020:
- Programul “RESTITUIRI” - OMUL CU MÂRȚOAGA, de George Ciprian
Spectacol Aniversar - 25 de ani de la înființarea Teatrului George Ciprian. După
24 de ani, piesa de teatru, "Omul cu Mârțoaga" revine pe scena Teatrului George
Ciprian, într-o viziune nouă, modernă. Regia:Dan Tudor; Scenografia:Corina
Gramoșteanu ; Distribuția: Adrian Păduraru, Dan Tudor, Ana Ioana Macaria,
Marius Bodochi, Florin Dobre/Ionuț Gurgu, Gabriel Fătu, Orodel Olaru și Afrodita
Androne. Data Premierei (online): Decembrie 2020.
- Programul Teatrul – Vector în educație (Program adaptat online)
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I. DRAMA ZOOM, Iunie – iulie 2020
1. Ateliere Dramatizarea online - coordonator, Bianca Trifan.
Obiective educaționale: Transformarea unui text epic în text dramatic
(dramatizare), însușirea unor termeni și concepte teatrale, dezvoltarea gândirii
critice. Dramatizare după nuvela fantastică a lui I.L. Caragiale, Hanul lui
Mânjoală.
2. Ateliere de actorie online pe textul dramatizat, Hanul lui Mânjoală, de
I.L.Caragiale – coordonator, actorul buzoian Ștefan Pavel. Beneficiile oferite de
atelierele de teatru sunt: cunoasterea artei dramaturgiei urmarea unui proces
asemănător celui prin care trec actorii în primele zile de repetiții, șansa reală de
a juca într –un spectacol lectură, aprofundarea cunoștințelor despre artele
spectacolului. Rezultatul Proiectului Drama Zoom: realizarea spectacolului
online, după textul dramatizat, Hanul lui Mânjoală – distribuție elevii participanti
la ateliere. Regia Ștefan Pavel.
II. Proiect ONLINE - Viața s-a mutat pe Internet
1. Concurs național de povești și desene - un răspuns creativ al „generației
Internetului”. Pe 20 martie, Teatrul „George Ciprian” din Buzău a lansat
concursul „Viața s-a mutat pe Internet”, prin care invitam elevele și elevii de
toate vârstele să răspundă creativ printr-o POVESTE sau DESEN la situația fără
precedent în care se afla omenirea - Criza COVID-19 - când viața umană s-a
mutat pe Internet.
Poveștile și desenele selectate au fost jurizate de 2 echipe de specialiști:
un juriu pentru povești , versuri, proză și un juriu pentru desene. Toate au fost
publicate în volumul cărții VIAȚA S-A MUTAT PE INTERNET, volum disponibil
gratuit în format digital și fizic ( PREMIUL pentru toți elevii ale căror povesti și
desene au fost selectate)
2. Lansarea volumului Viața s-a mutat pe internet, online pe 4 nov.2020.
– un raspuns creativ al “generației internetului” –
- Programul Teatrul Viitorului
1. Performance telematic participativ (sau joc telematic teatral) Age (less)
Obiectivul artistic – testarea unui model de spectacol participativ online care
poate fi folosit ca instrument de creație colectivă și/sau de sondare a opiniei
publice și explorarea teatralității specifice mediului online (filtre, backgroun-uri
virtuale, participarea publicului, convenții teatrale.
Tema performance-ului: Societatea viitorului în condițiile în care durata medie
de viață ar fi extinsă la 200 ani prin încetinirea procesului de îmbătrânire.
Distributie: actrița ,Armine Vosganian și publicul participant prin platforma
ZOOM.
2. Tele-Encounters: Beyond the Human, 2020– 2023 - Proiect cu finanțare
prin Europa Creativă a Uniunii Europene, cu fonduri de la Bruxell (în traducere,
„tele-întâlniri: dincolo de om”, sau „dincolo de uman”) explorează impactul
Internetului, al roboților și al inteligenței artificiale asupra relațiilor umane,
precum și integrarea creativă și semnificativă a acestor tehnologii în artă. Din
punct de vedere tematic, vom explora dezvoltarea roboților sociali ca însoțitori
pentru persoanele vârstnice în contextul migrației și al singurătății la vârste
înaintate. Roboții vor fi aduși la viață de artiști și experți tehnici sub forma unor
modele 3D virtuale, interactive, cu inteligență artificială, disponibile pe o
platformă online.
Acest proiect are un grant de 200.000 euro cu o finanțare de 60% UE din
valoarea proiectului.
- Programul Terapie prin comedie
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1. Conu Leonida, de I.L. Caragiale un spectacol de Radu Gabriel în
distribuție: Vlad Drăgulin, Stefan Pavel și Maria Radu. Acest spectacol a fost
realizat atât pentru difuzarea în mediul On-line, dar și cu adaptare pentru sala
de spectacol.
- Premiera online 30 decembrie 2020
Despre iubire sau așa ceva, de Cosmin Pană un spectacol de: Vlad Trifaș,
în distribuție: Vlad Drăgulin, Ștefan Pavel, Cosmin Pană, Paula Chirilă,Bogdan
Farcaș,Bianca Cuculici, Anca Dinicu, Raluca Corneași Octavian Costin.
- Programul Sărbătorim la .....TEATRU
24 ianuarie MICA UNIRE. Reconstituirea primirii delegației unioniste
compusă din Domnitorul Alexandru Ioan Cuza și suita sa, cât și a Domnitorului
Mihai Viteazul, cel care a realizat prima unire a Țărilor Române, precum și a
Regelui Ferdinand I, cel care a desăvărșit Unirea.
Dragobete (cu evenimentul „De Dragobete la Teatru”) spectacol Cina de
Adio, aniversare cupluri căsătorite în data de 24 februarie, sau persoane născute
în data de 24 februarie, de Dragobete.
Moș Crăciun vine online, proiect prin care, timp de trei zile copii din județ,
asistați de profesorii de la clasă, au petrecut câte o jumatate de oră/clasă cu
Moș Crăciun, eveniment la care au participat în jur de 500 elevi din tot județul.
Arată Artă – festival concurs pentru tineri, desfășurat online.
- Programul cultural al teatrului, pe lângă proiectele anului 2020 de mai
sus, s-a completat cu spectacole producție proprie reluate din stagiunile
anterioare:,O NOAPTE FURTUNOASĂ, de I.L.Caragiale, Regia Radu Gabriel,
ELSA ȘI COCORII de Cristian Negoescu, adaptare liberă după de H.C. Anderson,
spectacol pentru copii între 7 și 14 ani, FAZA LUNGĂ de Catherine Aigner, regia
Octavian Jighirgiu, PĂRINȚI TERIBILI de Jean Cocteau, regia Diana Lupescu,
ANGAJARE DE CLOVN, de Matei Vișniec, regia Daniel Bucur. La acestea s-au
adăugat și spectacole gazduite. De asemenea, fiind membru al Rețelei
Internaționale IETEM, Teatrul George Ciprian, a fost gazda Conferinței
internaționale IETEM în luna luna octombrie 2020 (01 și 02 Octombrie), prilej
cu care am prezentat și performance-ul telematic Generația 200, în urma căruia
am primit foarte multe aprecieri internaționale. Spectacol desfășurat în limba
engleză.
În anul 2020 s-au făcut patru turnee: Piatra Neamț, Iași, Pitești și
Constanța; o participare la festivalul de teatru On-line de la Teatrul Alexandru
Davilla - Pitești.
În decembrie 2020, TELEVIZIUNEA ROMÂNĂ a preluat spre adaptare,
difuzare și arhivare, spectacolul Teatrului George Ciprian – Angajare de clovn,
de Matei Vișniec.
Parteneriate cu: Universitatea San Antonio din Murcia, Spania; Industria
Scenica, Italia; Asociația Meșterilor Populari (Expoziții de pictură, sculptură,
etc); Muzeul Judeţean şi Centru de Cultură şi Artă Buzău; Centrul Cultural
Alexandru Marghiloman.
Putem spune că anul 2020 a început promițător. Am avut programate și
susținute o serie de spectacole, unele dintre ele jucate cu casa închisă! Apoi a
venit luna martie, când a fost luată măsura de distanțare socială și implicit
sistarea activităților cu publicul.
În anul 2020, până la începutul pandemiei, mai exact la începutului lunii
martie 2020, Teatrul „George Ciprian” a avut aproximativ 3.000 de spectatori
în sală, iar până la sfârșitul anului 3.500 spectatori. Apoi lucrurile au luat o
întorsătură la care a trebuit să ne adaptăm. Din luna mai și până la sfârșitul lunii
septembrie, precum și lunile noiembrie și decembrie activitatea noastră a fost
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desfășurată exclusiv în mediul online. Impactul online la nivel național și
internațional în urma proiectelor prezentate, a fost de aproximativ 100.000
persoane.

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 în anul
2020 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 talentelor reale.
Îndeplinirea obiectivelor din planul de management pe 2020
Referitor la acţiunile întreprinse în cursul anului 2020 precizăm că s-au
avut în vedere manifestările cultural-artistice la nivel judeţean, naţional - serbări
folclorice, concursuri, festivaluri, târguri; stimularea creativităţii şi talentului prin
păstrarea şi cultivarea specificului zonal (pregătirea soliştilor, orchestrei şi
dansatorilor Ansamblului folcloric ”Plaiurile Mioriţei”). Au fost proiecte culturale
importante, prin natura lor, pe care nu le-am putut realiza decât parțial din
cauza restricțiilor cauzate de pandemia de COVID 19.
Prin programele educaționale pe care le desfășoară în domeniul artelor,
Școala Populară oferă celor interesați posibilitatea de a-și cultiva aptitudinile
artistice într-o formă adecvată de învățământ specializat nonformal, deschisă
tuturor segmentelor sociale, indiferent de vârstă, contribuind la conturarea unui
orizont artistic complex. Activitatea artistică constituie principala verigă de
legătură a activității școlare cu cea extrașcolară, devenind parte componentă a
vieții culturale, cultivând spiritul prin bogăția artelor, având în același timp o
deosebită importanță în pregătirea elevilor pentru viața socială.
Ca formă de învăţământ specializat nonformal în domeniul artei, Școala
Populară de Arte este concepută ca o alternativă la învăţământul educaţional
clasic (formal), fiind considerată puntea de trecere către școli cu caracter
vocațional.
Procesul de învățământ se desfăşoară conform Normelor didactice și a
Programelor analitice de predare - învăţare în şcolile populare de arte, elaborate
de specialişti din cadrul Ministerului Culturii.
În cadrul procesului de învățământ se realizează instruirea și învățarea
elevilor prin intermediul activităților proiectate, organizate și dirijate de profesor
în vederea atingerii scopurilor educaționale.
Formarea interpretului vocal sau instrumentist amator impune o alegere
și o selecție exigentă a elevilor, cu reale posibilități și însușiri artistice.
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Menţionăm evenimentele ce au avut loc în anul 2020:
Acțiunea
Cursuri Școala Populară, cursuri instrumente populare,
țesut-cusut
Activități repetiții orchestră, soliști, dansatori, pregătirea
programelor artistice pentru evenimentele anului în curs;
”Hai să dăm mână cu mână la Muzeul Județean”
Târgul de turism - Romexpo
Emisiune TV ”O seară buzoiană”
Expoziție ”Sărbători populare românești-Mărțișorul”
Festivalul Internațioanl ”Mărțișor 2020”
Inaugurare muzeu ”Casa timpului”
Bienala Internațională de Artă Contemporană ”Ion
Andreescu”
Emisiune folclorică ”Seară buzoiană” – Ansamblul ”Plaiurile
Mioriței”
Expoziție de artă populară ”Ziua Națională a României”
Activitate culturală în parteneriat cu Liga Scriitorilor –
sonorizare
Expoziție ”HIMERE – instalații cu lumini și sculpturi”

Locația
C.J.C.A.
C.J.C.A.
Muzeul Județean
Buzău
București
Etno TV
Galeriile de Artă
Rep. Moldova
Dubăsari
Valea Salciei
Galeriile de Artă
Etno TV
Galeriile de Artă
CJ
Galeriile de Artă

În anul 2020 instituția a promovat prin mijloacele mass-media producţii
muzical-coregrafice, expozițiile organizate de instituție la Galeriile de Artă, la
care au participat meșteri populari afiliați Centrului, pictori, sculptori, fotografi.
Pe parcursul anului 2020 Centrul Județean de Cultură și Artă, prin
ansamblul ”Plaiurile Mioriței”, a participat la Festivalul Internațional de folclor
”Mărțișor 2020” din Republica Moldova – Dubăsari,
promovând valorile
tradiționale populare buzoiene. Soliștii vocali și orchestra ansamblului folcloric
”Plaiurile Mioriței” au fost invitați în cadrul emisiunii ”O seară buzoiană”, la
televiziunea Etno TV.
Din păcate, multe proiecte culturale propuse pentru anul 2020 au fost
anulate din cauza restricțiilor generate de pandemie de COVID 19.

4. BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „VASILE VOICULESCU”
Biblioteca Judeţeană ”V. Voiculescu” Buzău, după 127 ani de funcţionare,
este parte componentă a sistemului public naţional de biblioteci, ca instituţie
infodocumentară ce se ocupă cu stocarea şi oferirea spre informare liberă a
informaţiilor către toate categoriile de public, conform Legii nr. 334/2002, cu
modificările ulterioare. Acest lucru se subliniază prin considerarea instituţiei ca
având cea mai îndelungată tradiţie în judeţul Buzău, unde şi-a dovedit utilitatea
în raport cu comunitatea pe care o deserveşte, atât prin asigurarea accesului
gratuit la documente pe diferite suporturi (hârtie, electronic, baze de date,
documente full – text etc.), cât şi prin programul manifestărilor culturale pe care
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îl propune în fiecare an şi prin care marchează anumite aspecte ale valorilor
culturale locale, naţionale și universale.
Într-un an în care întreaga activitate a bibliotecii a fost bulversată din
cauza pandemiei de COVID 19, s-a încercat să se menţină deschise cât mai
multe dintre serviciile dedicate publicului.
În acest sens, programele şi proiectele cu acţiuni specifice s-au modificat
şi au suferit schimbări în relaţia cu publicul. Astfel, a trebuit să ne modificăm
”Programul de activităţi” şi să găsim formule de ”adresare” către utilizatori, de
la distanţă, folosind internetul. Programele specifice domeniului s-au desfăşurat
în trei direcţii:
a) activităţi culturale de promovare a lecturii, a cărţii, a valorilor culturale
naţionale şi locale;
b) constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea şi conservarea
colecţiilor de cărţi, publicaţii seriale şi a altor tipuri de documente de bibliotecă
şi a bazelor de date, pentru a facilita organizarea acestora în scop de informare,
cercetare şi recreere;
c) asigurarea condiţiilor de siguranţă sanitară în funcţionarea instituţiei şi
diversificarea mijloacelor de adresare către public sau de acces ale publicului
către serviciile bibliotecii.
Astfel, în anul 2020 s-au organizat următoarele activităţi:
- trei lansări de carte în format normal;
- zece expoziţii;
- cincisprezece prezentări de carte (on-line);
- o masă rotundă despre ”Literatura în limba franceză”;
- zece tururi de bibliotecă cu vizitarea noului spaţiu, cu elevi din şcoli;
- şase manifestări dedicate aniversării unor evenimente şi personalităţi
literare;
- ludoteca de iarnă (unde au participat peste 250 de copii);
- două ateliere pentru confecţionat diverse personaje.
În afara acestor manifestări realizate în mod tradiţional, biblioteca, prin
compartimentele sale, şi-a manifestat prezenţa în faţa publicului şi on-line. În
acest fel s-au realizat:
- 316 postări pe paginile oficiale de Facebook, în care toate secţiile,
compartimentele bibliotecii şi-au făcut simţită prezenţa către public, prin
informarea acestuia cu: prezentare de cărţi noi achiziţionate, cărţi sau publicaţii
de patrimoniu, aniversări de autori, manifestări on-line, concursuri on-line etc.;
- aceste postări, despre activităţile bibliotecii au fost vizionate de către
112.022 persoane şi au determinat 15.404 reacţii şi comentarii (aprecieri) din
partea acestora;
- numărul de urmăritori ai paginilor bibliotecii a crescut în acest an cu 347
persoane faţă de anul precedent.
Despre activităţile bibliotecii, în această perioadă, presa locală şi
naţională a subliniat, pentru public, într-un număr de 15 articole şi emisiuni,
toate manifestările noastre.
Una din activităţile noastre, realizate on-line şi unică la nivel naţional, la
iniţiativa unui voluntar, este Cenaclul Literar ”V. Voiculescu”. Prin intermediul
acestuia, periodic, au fost aduse la cunoștința publicului, utilizatorilor şi lumii
literare, operele scriitorilor din Buzău, ale tinerilor creatori, dar şi ale membrilor
Uniunii Scriitorilor din România, s-au realizat prezentări de cărţi şi evenimente
(aniversări, concursuri, comemorări etc.). În urma iniţierii acestei pagini,
rezultatele în 2020 au fost următoarele:
- 269 de postări;
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- 79.756 de persoane au accesat pagina;
- 15.479 de reacţii: comentarii, distribuiri.
Cea de-a doua direcţie, în cadrul programelor bibliotecii, specifică
domeniului, este cea legată de dezvoltarea permanentă a fondului de
documente. Astfel, la finele anului 2020, Biblioteca a ajuns să deţină în evidenţe
un număr de 321.351 unităţi de bibliotecă, în valoare de 2.287.913,40 lei.
Numai în anul 2020 a fost achiziţionat un număr de 6.660 unităţi de bibliotecă
(cărţi, DVD-uri, CD-uri), în valoare de 176.865,93 lei, din care donaţii primite
de la persoane (autori sau persoane care au donat cărţi din biblioteca personală)
918 unităţi de bibliotecă în valoare de 7.724,55 lei şi periodice 241 unităţi
(reviste, ziare legate în colecţii) în valoare de 10.960,24 lei.
Ca rezultat al activităţilor prezentate, a restricţiilor de participare la
acestea de către public şi a schimbării accentului spre manifestări on-line, vă
prezentăm cei mai importanţi indicatori, pe care i-a înregistrat sistemul
informatizat cu care operează biblioteca:
- Total utilizatori înscrişi – 1.060
- Total utilizatori activi – 1.131
- Total utilizatori noi înscrişi 71
- Vizite directe în bibliotecă – 18.202
- Număr total documente consultate – 32.472
- Număr documente consultate în bibliotecă – 2.449
- Număr participanţi la programe si evenimente – 862.

5. CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI
ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ BUZĂU
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Buzău
coordonează, monitorizează şi evaluează, la nivel judeţean, activitatea şi
serviciile educaţionale oferite de către: Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă,
Centrul Logopedic Interşcolar, Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică,
Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională, precum și serviciile de
mediere școlară.
Activitatea CJRAE Buzău se derulează pe următoarele compartimente:
1. Departamentul de coordonare CJRAE Buzău
2. Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică
3. Centrul Logopedic Interşcolar
4. Serviciul de mediere şcolară
5. Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară si Profesională
La nivelul Centrului Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică un număr de
6178 persoane au beneficiat de consiliere individuală, astfel: elevi (preșcolari –
503, ciclul primar – 600, ciclul gimnazial – 1165, liceal 1426), părinți – 1731 și
cadre didactice – 753.
Pentru consiliere de grup au beneficiat: 36 grupuri de preșcolari, 28
grupuri de nivel primar, 56 grupuri nivel gimnazial, 120 nivel liceal, 38 grupuri
părinți și 21 grupuri cadre didactice.
Centrului Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică coordonat activitățile
centrelor şi cabinetelor logopedice interşcolare, activitățile adresate părinților,
cadrelor didactice, mediatorilor școlari cât și activitatea serviciului de evaluare
și orientare școlară și profesională și a comisiei de orientare școlară și
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profesională. Totodată acest centru județean a mai desfășurat și activități de
formare și dezvoltare profesională.
Centrul Judeţean de Resurse și Asistenţă Educaţională Buzău este
ordonator terţiar de credite, iar activităţile specifice în anul 2020 au fost
finanţate din subvenţii de la bugetul Consiliului Judeţean Buzău.

6. DOMENIUL SĂNĂTATE
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU

A. PROIECTE, PROGRAME ŞI ACŢIUNI PENTRU FURNIZAREA SERVICIILOR
SPECIFICE ÎN ANUL 2020
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 2020 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 2020
Situația sumelor încasate în anul 2020, pe surse de finanțare,
comparativ cu anii anteriori, se prezintă astfel:
lei
INDICATORI
VENITURI TOTALE – ÎNCASĂRI NETE
a) CONTRACTE ÎNCHEIATE CU CJAS BUZĂU
b) CONTRACTE INCHEIATE CU DSP BUZĂU
c) CONTRACTE ÎNCHEIATE CU INML
d) SUBVENTII CONSILIUL JUDETEAN
e) FONDURI MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PENTRU INVESTITII
f) VENITURI PROPRII
g) SPONSORIZĂRI
h) Alte sume (rețete medicale personal contractual,
recuperări sume UE)

2020
198.186.560
151.791.235
30.062.076
4.885.000
5.760.966
2.870.000
2.263.218
492.469
61.596

Sumele primite de la CJAS Buzău reprezintă ca pondere 76,59% din totalul
veniturilor Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău.
Se observă că în anul 2020 veniturile realizate din contractele cu Casa de
Sănătate au scăzut în ceea ce privește serviciile medicale, cauzat de scăderea
adresabilității la nivel de spital, ca efect al restricțiilor de internare instituite pe
perioada stării de urgență și apoi de alertă, în contextul pandemiei cu SARSCOV-2.
O creștere însemnată au înregistrat-o subvențiile primite prin CJAS Buzău
aferente creșterilor salariale ca urmare a punerii în aplicare a prevederilor Legii
153/2017 și ale H.G. nr.153/2018 cu modificările ulterioare, ce a permis
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majorarea cu caracter temporar a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de
muncă personalului medical implicat în diagnosticarea și tratarea pacienților cu
COVID 19, astfel încât acestea reprezintă 47,82% din totalul sumelor primite ca
urmare a contractelor încheiate cu CJAS Buzău.
Programele de sănătate au crescut în anul 2020 față de anul 2019 – cu
suma de 247.986 lei datorat în principal creșterii numărului de pacienți în cadrul
programelor de oncologie și hemofilie.
Sumele încasate prin Direcția de Sănătate Publică Buzău pentru UPU și
programe de sănătate au crescut ca urmare a finanțării creșterilor salariale, dar
și a creșterii consumurilor de materiale înregistrate în cadrul acestor structuri.
Sumele primite prin intermediul Consiliului Judeţean Buzău reprezintă ca
pondere 2,91% 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
20 de medici nou încadrați în Spitalul Județean de Urgență Buzău.
Cu sprijinul Consiliului Județean Buzău și al Ministerului Sănătății, în sumă
totală de 4.430.966 lei pentru investiții, s-a achiziționat aparatură medicală,
astfel:
- s-a dotat secția ATI cu 4 ventilatoare mecanice, 1 ventilator transport și
31 monitoare funcții vitale.
- a fost achiziționat un sterilizator nou cu o capacitate de 900 litri;
- s-au achiziționat 7 containere pentru cazarea pacienților suspecți
COVID-19;
- s-a achiziționat aparatură oftalmologie (echograf, tonometru cu
pahimetru și autokeratorefractometru).
De asemenea, s-au primit pentru dotarea blocului operator, prin proiectul
demarat de către Consiliul Județean Buzău, aparatură medicală în valoare de
1.514.138 lei, constând în truse chirurgicale, masă de operație ortopedie și un
aparat de chirurgie oftalmică. Prin sprijinul oferit de către Consiliul Județean,
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de coronavirus, s-a primit
aparatură medicală în valoare de 257.551 lei pentru secțiile UPU și ATI constând
în 4 videolaringoscoape, 4 monitoare funcții vitale, aparate de dezinfecție și
purificare aer.

*

*

*

Acest raport a urmărit să prezinte o sinteză a activităţilor desfăşurate de
Consiliul Judeţean Buzău în anul 2020, în concordanţă cu atribuţiile stabilite prin
lege, în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Buzău
şi în Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Buzău.
Pe perioada instituirii stării de alertă au fost elaborate și aprobate Planuri
de Măsuri atât la nivelul Consiliului județean cât și la instituțiile din subordine și
au fost intensificate procedurile de igienizare a suprafețelor și a spațiilor de
birouri, fiind astfel create circuite separate pentru personal.
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Având în vedere pandemia de COVID 19 ce s-a întins pe tot parcursul
anului 2020, activităţile desfăşurate pe tot parcursul anului de Consiliul Judeţean
Buzău au implicat asumarea răspunderii tuturor membrilor autorităţii publice
judeţene, astfel ca politicile publice să corespundă exigenţelor cetăţenilor în
ceea ce priveşte numărul şi, mai ales, calitatea serviciilor asigurate de
administraţia publică judeţeană.

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
Bd. N. Bălcescu, nr. 48, judeţul Buzău
Cod poştal: 120260
Telefon: 0238/414112, 0238/727988
Fax: 0238/725507, 0238/714198
E-mail: cjbuzau@cjbuzau.ro, public.relations@cjbuzau.ro
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