
ANEX  

la Hot rârea Colegiului Prefectural nr. ______/________ 
PLANUL ORIENTATIV DE AC IUNI PE ANUL 2018 PENTRU REALIZAREA ÎN JUDE UL BUZ U A 

OBIECTIVELOR CUPRINSE îN PROGRAMUL DE GUVERNARE 2018 - 2020 

Nr. 
crt. 

Obiectivul/Ac iunea 
Entitatea implicat  

în realizare 
Persoana 

responsabil  
Termen de 
finalizare 

0 1 2 3 4 

I BUGET – FINAN E    

1. 

Creşterea gradului de colectare 
a veniturilor bugetului general 

consolidat al statului şi 
eficientizarea administr rii 
veniturilor 

   

1.1 

Creşterea gradului de 
conformare voluntar  a 
contribuabililor la declararea şi 
plata obliga iilor bugetare în 
termenul legal 

   

 
- Grad de conformare voluntară la 
plata obliga iilor fiscale de 85%   

Administra ia 
Jude eană a Finan elor 

Publice Buzău 
Şef administra ie Lunar 

 
- Grad de depunere voluntară a 
declara iilor fiscale pe tipuri de 
impozite de 95%  

Administra ia 
Jude eană a Finan elor 

Publice Buzău 
Şef administra ie Permanent 

 

-Transmiterea cu obiectivitate de 
notificări contribuabililor care nu au 
depus în termen declara ii şi 
deconturi sau care au comis erori în 
completarea declara iilor 

Administra ia 
Jude eană a Finan elor 

Publice Buzău 
Şef administra ie Permanent 

 
-Identificarea şi monitorizarea 
contribuabililor care îndeplinesc 
condi iile de a fi declara i inactivi 

Administra ia 
Jude eană a Finan elor 

Publice Buzău 
Şef administra ie Permanent 



1.2 

Creşterea gradului de 
recuperare a crean elor 
bugetului general consolidat, 

inclusiv prin aplicarea 
procedurilor de executare silit  

   

 
-Grad de realizare a programului de 
încasări venituri bugetare - 100% 

Administra ia 
Jude eană a Finan elor 

Publice Buzău 
Şef administra ie Lunar 

 

-Analiza şi urmărirea în execu ie a 
încasărilor veniturilor bugetare în 
raport cu nivelul programat, pe 
unită i fiscale teritoriale şi pe 
principalele venituri ale bugetului 
general consolidat 

Administra ia 
Jude eană a Finan elor 

Publice Buzău 
Şef administra ie Permanent 

 

-Creşterea ponderii măsurilor 
asiguratorii instituite de organele de 
inspec ie fiscală în scopul asigurării 
recuperării crean elor fiscale 

Administra ia 
Jude eană a Finan elor 

Publice Buzău 
Şef administra ie Permanent 

2. 

Prevenirea şi combaterea 
evaziunii fiscale şi a indisciplinei 
financiare, creşterea eficien ei şi 
eficacit ii activit ii de 
inspec ie fiscal  

   

2.1. 
Creşterea sumelor atrase 
suplimentar la bugetul 

consolidat al statului 

   

 

- Sume nete atrase suplimentar / 
inspector, urmare inspec iilor fiscale 
la contribuabili persoane juridice – 
3.000 mii lei 

Administra ia 
Jude eană a Finan elor 

Publice Buzău 
Şef administra ie Lunar 

 

- Sume nete atrase suplimentar/ 
inspector, urmare inspec iilor fiscale 
la contribuabili persoane fizice – 500 
mii lei 

Administra ia 
Jude eană a Finan elor 

Publice Buzău 
Şef administra ie Lunar 



 

- Ponderea impozitelor, taxelor şi 
contribu iilor pentru care s-a 
modificat baza de impunere în total 
impozite, taxe şi contribu ii 
verificate la contribuabilii persoane 
juridice – 80% 

Administra ia 
Jude eană a Finan elor 

Publice Buzău 
Şef administra ie Lunar 

 
-Continuarea verificării societă ilor 
comerciale care au înregistrat 
pierderi în ultimii 3-4 ani 

Administra ia 
Jude eană a Finan elor 

Publice Buzău 
Şef administra ie Permanent 

2.2. 
Creşterea num rului de 
contribuabili controla i     

 
- Numărul de inspec ii efectuate de 
un inspector/contribuabili persoane 
juridice -11  

Administra ia 
Jude eană a Finan elor 

Publice Buzău 
Şef administra ie Lunar 

 

- Numărul de inspec ii efectuate de 
un inspector/contribuabili persoane 
fizice - 20 

Administra ia 
Jude eană a Finan elor 

Publice Buzău 
Şef administra ie Lunar 

3. 

Promovarea unei rela ii de 
parteneriat între administra ia 
fiscal  şi contribuabili 

   

3.1 

Dezvoltarea şi îmbun t irea 
serviciilor de asisten  şi 
educa ie fiscal  a 
contribuabililor 

   

 

-Elaborarea răspunsurilor la 
solicitările pe teme fiscale adresate 
de contribuabili, cu precizarea 
temeiului legal 

Administra ia 
Jude eană a Finan elor 

Publice Buzău 
Şef administra ie Permanent 

3.2 Mediatizarea legisla iei fiscale    

 

-Informarea operativă a 
contribuabililor cu noută ile fiscale 
prin: articole de presă, publicare pe 
STE-ul ANAF, organizarea de 
întâlniri cu grupuri intă de 

Administra ia 
Jude eană a Finan elor 

Publice Buzău 
Şef administra ie Permanent 



contribuabili 

 

-Derularea de campanii publicitare 
privind termenele de depunere a 
declara iilor şi de plată a obliga iilor 
către bugetul general consolidat 

Administra ia 
Jude eană a Finan elor 

Publice Buzău 
Şef administra ie Permanent 

4. 

Încasarea sumelor datorate 
bugetului UE şi bugetului 
na ional 

   

 

-Efectuarea opera iunilor de vămuire 
a mărfurilor prin procedura 
informatică ori alternativă şi 
asigurarea supravegherii vamale 

Biroul Vamal de 
Interior Buzău 

Şef birou vamal Permanent 

5. 

Eficientizarea managementului 

opera ional privind planificarea 
controalelor vamale în scopul 
combaterii fraudei vamale şi 
fiscale 

   

 

-Planificarea controalelor ulterioare, 
în special prin utilizarea produselor 
de analiză de risc şi a aplica iilor 
informatice 

Biroul Vamal de 
Interior Buzău 

Şef birou vamal Permanent 

6. 

Eficientizarea activit ii de 
control vamal şi corijarea 

neconform rii voluntare 

   

 
-Sume suplimentare stabilite în 
urma finalizării ac iunilor de control 
vamal ulterior. 

Biroul Vamal de 
Interior Buzău 

Şef birou vamal Permanent 

7. 

Identificarea abaterilor de la 

reglement ri şi aplicarea 
regimului sanc iunilor în scopul 
combaterii fraudei vamale şi 
fiscale 

   

 
-Identificarea şi extinderea 
analizelor de risc efectuate precum 

Biroul Vamal de 
Interior Buzău 

Şef birou vamal Permanent 



şi sanc ionarea faptelor 
contraven ionale ori penale 

8. 

Combaterea fraudei vamale şi 
fiscale şi a traficului de m rfuri 
ilicite/prohibite 

   

 
-Efectuarea de controale vamale şi 
fiscal, identificarea abaterilor de la 
legisla ie şi sanc ionarea acestora 

Biroul Vamal de 
Interior Buzău 

Şef birou vamal Permanent 

 

-Controlul cu organele competente a 
mărfurilor cu risc pentru sănătatea 
şi siguran a consumatorului, a 
mărfurilor contrafăcute 

Biroul Vamal de 
Interior Buzău 

Şef birou vamal Permanent 

 
-Sporirea ac iunilor de control în 
domeniul produselor accizabile 

Biroul Vamal de 
Interior Buzău 

Şef birou vamal Permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



0 1 2 3 4 

II S N TATE    

1 

Creşterea eficien ei sistemului de 
asigur ri sociale de s n tate, prin 
furnizarea  de servicii medicale de 
calitate şi asigurarea accesului 

popula iei la îngrijiri medicale de 
baz , printr-o acoperire 

propor ional  cu servicii medicale 

   

 

- Încheierea de contracte pe toate 
tipurile de furnizori (medici, farmacii, 
îngrijiri la domiciliu, spitale, dentişti, 
dispozitive medicale, etc) accesibile 
pentru toată popula ia jude ului 

Casa Jude eană de 
Asigurări de Sănătate 

Buzău 

Preşedinte director 
general 

01.05.2018 

 

  - Monitorizarea contractelor încheiate 
cu furnizorii de servicii prin controale în 
echipe mixte cu reprezentan i ai 
Direc iei de Sănătate Publică Buzău şi 
reprezentan i ai Colegiului Jude ean al 
Medicilor/Colegiul Jude ean al 
Farmaciştilor 

Casa Jude eană de 
Asigurări de Sănătate 

Buzău  
Direc ia de Sănătate 

Publică Buzău  
Colegiul Jude ean al 

Medicilor Buzău 

Preşedinte director 
general 

Director executiv 
Trim. I – IV 2018 

 

- Evaluarea furnizorilor vechi sau noi 
care doresc să  intre în rela ie 
contractuală cu CJAS, în conformitate 
cu legisla ia în vigoare, în scopul 
asigurării unor servicii de calitate 

Casa Jude eană de 
Asigurări de Sănătate 

Buzău 

Preşedinte director 
general 

Trim. I – IV 2018 

 

- Derularea în condi ii optime a 
programelor na ionale de sănătate  
finan ate din bugetul Fondului na ional 
unic de asigurări sociale de sănătate 

Casa Jude eană de 
Asigurări de Sănătate 

Buzău  

Preşedinte director 
general 

Director executiv 
Trim. I – IV 2018 

 

- Realizarea veniturilor proprii şi 
recuperarea crean elor în propor ie cât 
mai mare, cât şi plata cheltuielilor 
pentru prestări de servicii cu caracter 
medical, în slujba asigura ilor, în 

Casa Jude eană de 
Asigurări de Sănătate 

Buzău 

Preşedinte director 
general 

Trim. I – IV 2018 



propor ie de 99%. 

 

- Monitorizarea gradului de satisfac ie 
al asigura ilor prin chestionare de 
satisfac ie adresate tuturor categoriilor 
de asigura i (pensionari, veterani, 
beneficiari ai legilor speciale, salaria i, 
etc.) 

Casa Jude eană de 
Asigurări de Sănătate 

Buzău 

Preşedinte director 
general 

Trim. I – IV 2018 

2. 

Îmbun t irea st rii de s n tate a 
popula iei prin creşterea calit ii 
serviciilor preventive şi instituirea 
m surilor pentru combaterea 
bolilor transmisibile 

   

2.1 
Realizarea Programului na ional de 
vaccinare 

   

 

- Realizarea vaccinărilor conform 
calendarului na ional de vaccinări 
(vaccinări obligatorii şi vaccinări 
op ionale) 

Direc ia de Sănătate 
Publică Buzău 

Director executiv 
Conform 

calendarului 

2.2 
Supravegherea şi controlul bolilor  
transmisibile prioritare 

   

 

- Culegerea, validarea, analiza, 
interpretarea şi raportarea datelor 
epidemiologice în conformitate cu 
metodologiile de supraveghere a bolilor 
transmisibile (hepatită, rujeolă, 
meningită, infec ii acute respiratorii, 
gripă, boli diareice acute, etc.) 

Direc ia de Sănătate 
Publică Buzău 

Director executiv Permanent 

 

- Instituirea şi aplicarea măsurilor de 
prevenire şi control a focarului de boală 
transmisibilă conform metodologiilor 
specifice 

Direc ia de Sănătate 
Publică Buzău 

Director executiv Permanent 

2.3 
Supravegherea şi controlul infec iei 
HIV 

   

 - Depistarea infec iei prin testarea Direc ia de Sănătate Director executiv Permanent 



gravidelor şi grupelor la risc Publică Buzău 

 
- Testarea rapidă în maternită i a 
gravidelor înainte de naştere 

Direc ia de Sănătate 
Publică Buzău 

Director executiv Permanent 

 
- Consilierea gratuită, pre şi 
posttestare 

Direc ia de Sănătate 
Publică Buzău 

Director executiv Permanent 

2.4 
Prevenirea, supravegherea şi 
controlul tuberculozei 

   

 
- Controlul simptomaticilor, suspec ilor  
persoanelor la risc pentru depistarea 
cazurilor de tuberculoză 

Direc ia de Sănătate 
Publică Buzău 

Director executiv Permanent 

 
- Coordonarea investiga iei 
epidemiologice a focarelor  

Direc ia de Sănătate 
Publică Buzău 

Director executiv Permanent 

2.5 

Supravegherea şi controlul infec iilor 
asociate asisten ei medicale şi 
monitorizare a utiliz rii 
antibioticelor şi a antibiotico-

rezisten ei 

Direc ia de Sănătate 
Publică Buzău 

Director executiv Permanent 

3. 

Supravegherea s n t ii popula iei 
prin monitorizarea factorilor 
determinan i din mediul de via  şi 
de munc   

   

 
- Supravegherea sănătă ii în rela ia cu 
calitatea apei potabile 

Direc ia de Sănătate 
Publică Buzău 

Director executiv Permanent 

 - Supravegherea epidemiilor hidrice 
Direc ia de Sănătate 

Publică Buzău 
Director executiv Permanent 

 
- Supravegherea cazurilor de 
methemoglobinemie acută infantilă 
generate de apa din fântână 

Direc ia de Sănătate 
Publică Buzău 

Director executiv Permanent 

 
- Supravegherea calită ii apelor de 
îmbăiere  

Direc ia de Sănătate 
Publică Buzău 

Director executiv 
Mai – Septembrie 

2018 

 
- Supravegherea calită ii aerului şi a 
indicatorilor de sănătate în rela ie cu 
aceasta 

Direc ia de Sănătate 
Publică Buzău 

Director executiv Lunar 

 
- Monitorizarea intoxica iilor 
neprofesionale cu substan e chimice 

Direc ia de Sănătate 
Publică Buzău 

Director executiv Permanent 



 
- Monitorizarea radioactivită ii apei 
potabile şi a alimentului  

Direc ia de Sănătate 
Publică Buzău 

Director executiv Trimestrial 

 
- Monitorizarea modului de gestionare 
a deşeurilor medicale  

Direc ia de Sănătate 
Publică Buzău 

Director executiv Trimestrial 

 

- Supravegherea stării de sănătate a 
popula iei în raport cu calitatea 
habitatului uman şi a poluării sonore 
urbane 

Direc ia de Sănătate 
Publică Buzău 

Director executiv Permanent 

 
- Supravegherea sănătă ii în rela ie cu 
factorii de risc ocupa ionali 

Direc ia de Sănătate 
Publică Buzău 

Director executiv Permanent 

4. 

Prevenirea îmboln virilor prin 
supravegherea st rii de s n tate a 
copiilor şi tinerilor din colectivit i 

Direc ia de Sănătate 
Publică Buzău 

Director executiv Trim. I-IV 2018 

5. 

Protejarea s n t ii şi prevenirea 
îmboln virilor asociate factorilor 
de risc alimentari şi de nutri ie  

   

 
- Monitorizarea şi evaluarea riscurilor 
privind siguran a alimentelor şi 
alimenta iei publice 

Direc ia de Sănătate 
Publică Buzău 

Director executiv Permanent 

 
- Monitorizarea toxiinfec iilor 
alimentare 

Direc ia de Sănătate 
Publică Buzău 

Director executiv Permanent 

6. 

Îmbun t irea st rii de s n tate a 
popula iei prin promovarea unui 
stil de via  s n tos şi combaterea 
principalilor factori de risc 

   

 
- Derularea de campanii de informare, 
educare, comunicare la nivel na ional 

Direc ia de Sănătate 
Publică Buzău 

Director executiv 

În func ie de 
calendarul de 
desfăşurare al 
evenimentelor 

7. 

Îmbun t irea st rii de s n tate a 
popula iei prin prevenirea şi 
controlul bolilor netransmisibile 

 
 

 

 
- Monitorizarea programelor de 
sănătate publică în domeniul bolilor 

Direc ia de Sănătate 
Publică Buzău 

Director executiv 
Preşedinte Director Trim. I – IV 2018 



netransmisibile  CJAS Buzău general 

 
- Depistarea precoce activă a 
cancerului de col uterin la popula ia 
feminină eligibilă  

Direc ia de Sănătate 
Publică Buzău 

Director executiv Permanent 

8. 
Îmbun t irea calit ii şi siguran ei 
actului medical pentru femei şi 
copii  

Direc ia de Sănătate 
Publică Buzău 

Director executiv Permanent 

9.  Inspec ia sanitar     

 
- Desfăşurarea de ac iuni de inspec ie 
sanitară  

Direc ia de Sănătate 
Publică Buzău 

Director executiv 
Conform graficului 

de inspec ii sanitare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0 1 2 3 4 

III EDUCA IE    

1. 

Revalorizarea înv mântului 
profesional şi tehnic prin 
flexibilizarea sistemului care s  
asigure acces pe pia a muncii şi s  
asigure continuarea studiilor la 
niveluri superioare de calificare, 

prin: 

  

 

 

- Fundamentarea corectă a planului de 
şcolarizare; 
- Adaptarea curriculum-ului şcolar la 
dispozi ia şcolii; 
- Corelarea învă ământului profesional şi 
tehnic cu cerin ele operatorilor 
economici; 
- Dezvoltarea stagiilor de practică de 
specialitate. 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Buzău 

Inspector şcolar 
general 

31.12.2018 

2.  
Crearea condi iilor necesare de 
confort, siguran  şi securitate 
pentru to i copiii în şcoli prin: 

  
 

 

- Reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii unită ilor şcolare 
pentru ob inerea autoriza iilor de 
func ionare (sanitară şi ISU) 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Buzău, 

Primarii 

Inspector şcolar 
general 

31.12.2018 

3. 

Modernizarea procesului de predare-

înv are cu ajutorul tehnologiilor 
informa iilor şi comunic rii, prin: 

  

 

 

- Asigurarea de mijloace didactice 
adecvate, care utilizează tehnologiile 
informa iilor şi  comunicării;  
- Dotarea fiecărei unită i de învă ământ 
preuniversitar cu echipamente de 
comunicare moderne; 
- Conectarea tuturor şcolilor la 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Buzău 

Inspector şcolar 
general 

31.12.2018 



Internet şi crearea de noi oportunită i de 
învă are cu mijloace informatice, sisteme 
multimedia, softuri educa ionale şi re ele 
de date. 

4. 
Creşterea calit ii actului 
educa ional, prin: 

  
 

 

- Profesionalizarea carierei didactice în 
reconsiderarea sistemului de grade 
didactice din această perspectivă; 
- Promovarea a 90% din totalul  
candida ilor înscrişi la examenele pentru 
ob inerea gradelor didactice; 
- Monitorizarea  utilizării şi respectării 
standardelor na ionale  de  evaluare,  
pentru  fiecare  disciplină  

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Buzău 

Inspector şcolar 
general  

31.12.2018 

5 

Sus inerea acelor politici 
educa ionale extraşcolare şi 
extracurriculare care, prin 
completarea programelor şcolare 
care s  asigure: educa ia pentru 
s n tate, educa ia civic , educa ia 
cultural artistic  şi ştiin ific , 
educa ia ecologic , educa ia prin 
sport, educa ia rutier , educa ia 
pentru dezvoltarea durabil . 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Buzău 

Inspector şcolar 
general 

31.12.2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



0 1 2 3 4 

IV TINERET ŞI SPORT    
1. Sprijinirea cu prioritate a 

programelor, ini iativelor menite s  
faciliteze asumarea unui rol în via a 
public  a tineretului  

   

 - Derularea unor programe de formare- 
re eaua tineRE EA 
Depunerea in cadrul componentei K3-
Dialog structurat a proiectului CIVIT 

Directia Jude eană 
pentru Sport şi Tineret  

Buzău 
Director executiv Permanent 

 - Implementarea programului na ional 
pentru promovarea voluntariatului, a 
educa iei civice şi a implicării sociale. 

Directia Jude eană 
pentru Sport şi Tineret  

Buzău 
Director executiv 

Mai-Decembrie 
2018 

 
- Implementarea programului na ional 
de consiliere şi orientare în carieră 

Directia Jude eană 
pentru Sport şi Tineret  

Buzău 
Director executiv 

Mai-Decembrie 
2018 

 - Derularea Programului egalită ii de 
şanse pentru tinerii proveni i din medii 
dezavantajate. 

Directia Jude eană 
pentru Sport şi Tineret  

Buzău 
Director executiv  

Mai-Decembrie 
2018 

 
- Organizarea evenimentului sportiv 
“România în mişcare“ 

Directia Jude eană 
pentru Sport şi Tineret  

Buzău  
Director executiv 

Iulie-Decembrie 
2018 

2. 
Creşterea rolului educa iei fizice şi a 
sportului în şcoli 

   

 - Îndrumarea şi sprijinirea unită ilor de 
învă ământ pentru a înfiin a, în condi iile 
legii, asocia ii sportive şcolare, a căror 
activitate este coordonată de Federa ia 
Sportului Şcolar Universitar. 

Directia Jude eană 
pentru Sport şi Tineret  

Buzău  
Inspectoratul Şcolar 

Jude ean Buzău 

Director executiv 
Inspector general 

şcolar  

Trim. I,II,IV 
2018 

3. 

Dezvoltarea resurselor umane din 

domeniul sportului şi sprijinirea 
sportului de performan  

   

 - Sprijinirea antrenorilor pentru 
sus inerea examenelor de avansare. 

Direc ia Jude eană 
pentru Sport şi Tineret Director executiv Trim. I 2018 



Buzău 
 - Formarea şi perfec ionarea 

instructorilor şi arbitrilor prin asocia iile 
jude ene pe ramură de sport, Şcoala 
Na ională de Antrenori. 

Directia Jude eană 
pentru Sport şi Tineret  

Buzău  
Director executiv Trim. III 2018 

 - Promovarea programului de finan are 
a sportivilor în func ie de obiectivele 
asumate, în vederea sus inerii, pregătirii 
şi participării la competi iile interne şi 
interna ionale. 

 
Directia Jude eană 

pentru Sport şi Tineret  
Buzău  

 
 

Director executiv 

 
 

Permanent 

 - Sprijinirea asocia iilor jude ene pe 
ramura de sport pentru organizarea 
ac iunilor de selec ie şi promovarea 
copiilor şi juniorilor în sportul de 
performan ă atât în mediul urban cât şi 
rural. 

Direc ia Jude eană 
pentru Sport şi Tineret 

Buzău 
Director executiv Permanent 

 - Organizarea şi desfăşurarea 
competi iilor sportive interne şi 
interna ionale. 

Direc ia Jude eană 
pentru Sport şi Tineret 

Buzău 
Director executiv 

Conform 
calendarului 
sportiv 2018 

 - Realizarea indicatorilor prevăzu i in 
programul sportiv: Promovarea sportului 
de performan ă prin programele: 
1.Salvati sala sporturilor (competitii 

nationale si international) 

2.Finantarea dupa performantele 

obtinute sportivilor buzoieni.  

Directia Judeteana 
pentru Sport si Tineret  

Buzău 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Director executiv 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Conform 
calendarului 
sportiv 2018 

 Extinderea rela iilor de colaborare 
bilaterală intre cluburile sportive 
buzoiene şi cele din străinătate. 

Directia Judeteana 
pentru Sport si Tineret  

Buzău 

Director executiv  
Trim. III 2018 

4. 
Dezvoltarea sportului de mas  şi a 
infrastructurii sportive 

   

 
- Modernizarea Sălii Sporturilor “R. 
Iamandi” 

Direc ia Jude eană 
pentru Sport şi Tineret 

Buzău  
Director executiv 

Trim. III,IV 
2018 



 

- Intensificarea activită ilor de informare 
publică, de prevenire şi combatere a 
faptelor care contravin spiritului de 
sportivitate 

Direc ia Jude eană 
pentru Sport şi Tineret  

Buzău  
Asocia iile Jude ene de 

Sport 

 
Director Executiv 

 
Permanent 

 Realizarea indicatorilor prevăzu i în 
programul sportiv: Sportul pentru to i 
Programe sportive: 
1.Sport si sanatate la sate 

2.Si eu pot sa fac sport (personae cu 

dizabilitati) 

3.Luna Olimpica Buzau 2018-editia VII 

4.Cros Ziua Olimpica  

5.Salvati sportul in scoli 

 
Direc ia Jude eană 

pentru Sport şi Tineret  
Buzău 

Director executiv 
Conform 

calendarului 
sportiv 2018 

 - Întâlniri de lucru cu reprezentan ii 
institu iilor cu atribu ii în domeniul 
educa iei fizice şi sportului pentru 
aplicarea unor programe în parteneriat 

Direc ia Jude eană 
pentru Sport şi Tineret  

Buzău 
Director executiv Permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



0. 1. 2. 3. 4. 

V CULTUR      

1 Patrimoniul imobil    

1.1 
Valorificarea şi conservarea 
patrimoniului construit 

   

 

- Efectuarea de controale ce vizează 
starea fizică şi modul de folosire, 
respectiv de între inere a ansamblurilor 
şi monumentelor istorice din jude . 

Direc ia pentru Cultură 
a Jude ului Buzău 

Director executiv Permanent 

 

- Verificarea modului în care sunt 
efectuate lucrările de restaurare la 
monumentele istorice din jude . 

Direc ia pentru Cultură 
a Jude ului Buzău 

Director executiv Permanent 

 

- Avizarea tuturor documenta iilor ce 
presupun interven ii asupra 
monumentelor istorice şi la clădirile din 
zonele de protec ie ale acestora. 

Direc ia pentru Cultură 
a Jude ului Buzău 

Director executiv Permanent 

 

- Îmbunătă irea colaborării cu 
autorită ile administra iei publice locale 
şi cu proprietarii de monumente în 
scopul creşterii răspunderii acestora în 
protejarea obiectivelor de patrimoniu. 

Direc ia pentru Cultură 
a Jude ului Buzău 

Director executiv Permanent 

 

- Organizarea manifestărilor specifice 
anuale cu ocazia “Zilelor Europene ale 
Patrimoniului”, conform tematicii 
stabilite de Ministerul Culturii 

Direc ia pentru Cultură 
a Jude ului Buzău 

Director executiv 
Semestrul II 

2018 

1.2. 

Încurajarea investi iilor private în 
patrimoniul cultural imobil pentru 
lucr rile de restaurare şi amenajare 
a acelor imobile ce vor fi incluse în 
circuitul turistic 

   

 
-Informarea proprietarilor de imobile cu 
statut de monument istoric 

Direc ia pentru Cultură 
a Jude ului Buzău 

Director executiv Permanent 

2. Patrimoniul mobil    



2.1. 

Protejarea, conservarea şi 
depozitarea patrimoniului muzeelor 
na ionale 

   

 

-Efectuarea în condi ii de deplină 
legalitate a exportului de bunuri 
culturale 

Direc ia pentru Cultură 
a Jude ului Buzău 

Director executiv Permanent 

 

-Efectuarea de controale la institu iile 
culturale (muzee şi biblioteci) vizând 
modul în care sunt conservate bunurile 
de patrimoniu. 

Direc ia pentru Cultură 
a Jude ului Buzău 

Director executiv Permanent 

 

-Desfăşurarea, în colaborare cu 
Serviciul de Investiga ii Criminale din 
cadrul Inspectoratului de Poli ie Buzău 
de verificări lunare asupra modului în 
care îşi desfăşoară activitatea 
magazinele din Buzău autorizate să 
comercializeze bunuri culturale mobile. 

Direc ia pentru Cultură 
a Jude ului Buzău 

Director executiv Lunar 

3. Crea ia cultural - artistic     

3.1. 

Sprijinirea colectivit ilor locale în 
vederea protec iei şi promov rii 
culturii locale şi a patrimoniului 
cultural local şi na ional. 

   

 

- Verificarea periodică a colec iilor 
muzeale săteşti şi sprijinirea 
administra iei publice locale pentru 
înfiin area unor colec ii noi. 

Direc ia pentru Cultură 
a Jude ului Buzău 

Director executiv Permanent 

 

-Organizarea concursului na ional de 
crea ie literară “V. Voiculescu”pe bază 
de volume publicate la sec iunile proză, 
poezie şi publicistică 

Direc ia pentru Cultură 
a Jude ului Buzău 

Director executiv Trim. IV 2018 

 

 

 



0 1 2 3 4 

VI AGRICULTUR     

 SECTORUL VEGETAL ŞI ZOOTEHNIC   

1. 
Stimularea produc iei vegetale şi 
zootehnice 

   

1.1. 

Creşterea performan ei şi eficien ei 
sectorului agricol în domeniul 
vegetal 

   

 

- Monitorizarea structurii culturilor, a 
stării de vegeta ie şi a suprafe elor 
afectate de factorii climatici 

Direc ia pentru 
Agricultură Buzău 

Director executiv 
Trim I  - IV 

2018 

 
- Urmărirea realizării produc iilor 
previzionate pentru anul 2018  

Direc ia pentru 
Agricultură Buzău 

Director executiv 
Trim II  - IV 

2018 

 - Monitorizarea sectorului pomicol 
Direc ia pentru 

Agricultură Buzău 
Director executiv 

Trim I  - IV 
2018 

 

- Controlul şi certificarea calită ii 
semin elor şi materialului săditor şi 
emiterea documentelor legale la 
solicitarea agen ilor economici, prin 
analize de laborator, în vederea 
comercializării semin elor, în 
conformitate cu normele în vigoare.  

Inspectoratul Teritorial 
pentru Calitatea 

Semin elor şi 
Materialului Săditor 

Buzău 

Director executiv 

În func ie de 
perioada de 
utilizare a 
acestora 

 

- Efectuarea inspec iilor în câmp a 
culturilor semincere declarate de agen ii 
economici multiplicatori şi emiterea 
documentelor, conform normelor în 
vigoare 

Inspectoratul Teritorial 
pentru Calitatea 

Semin elor şi 
Materialului Săditor 

Buzău 

Director executiv 
Trim I  - IV 

2018 

 

- Efectuarea inspec iilor fitosanitare în 
vederea eliberării certificatului 
fitosanitar, al paşaportului fitosanitar şi 
la importul de plante şi produse 
vegetale 

Oficiul Fitosanitar 
Buzău 

Coordonator Oficiu 
Trim I  - IV 

2018 

 
- Efectuarea controalelor fitosanitare în 
vederea eliberării certificatelor 

Oficiul Fitosanitar 
Buzău 

Coordonator Oficiu 
Trim I  - IV 

2018 



fitosanitare pentru export în ări ter e 
 - Desfăşurarea ac iunilor de supraveghere 

şi control privind respectarea regimului de 
carantină fitosanitară 

Oficiul Fitosanitar 
Buzău 

Coordonator Oficiu 
Trim I  - IV 

2018 

 - Efectuarea controalelor în pepiniere, 
sere, solarii în vederea depistării 
organismelor de carantină 

Oficiul Fitosanitar 
Buzău 

Coordonator Oficiu 
Trim I  - IV 

2018 

 - Desfăşurarea de ac iuni pentru 
monitorizarea fitosanitară a culturilor 
agricole 

Oficiul Fitosanitar 
Buzău 

Coordonator Oficiu 
Trim I  - IV 

2018 

 - Monitorizarea calită ii produselor de 
protec ia plantelor, conform Planului 
Na ional de Monitorizare pe anul 2018 

Oficiul Fitosanitar 
Buzău 

Coordonator Oficiu 
Trim I  - IV 

2018 

 - Monitorizarea reziduurilor de produse de 
protec ia plantelor în fructe, legume şi 
cereale, conform Planului Na ional de 
Monitorizare pe anul 2018 

Oficiul Fitosanitar 
Buzău 

Coordonator Oficiu 
Februarie - 

Octombrie 2018 

 - Autorizarea/reautorizarea agen ilor 
economici care comercializează, utilizează 
şi prestează servicii cu produse de 
protec ia plantelor, conform legisla iei în 
vigoare 

Oficiul Fitosanitar 
Buzău 

Coordonator Oficiu Permanent 

 

- Verificarea respectării legisla iei în 
vigoare privind organismele modificate 
genetic (OMG)  

Direc ia pentru 
Agricultură Buzău 

Comisariatul Jude ean 
Buzău al Gărzii 

Na ionale de Mediu 

Director executiv 
Comisar şef 

Trim. I - IV 
2018 

 - Verificarea respectării conformită ii 
îngrăşămintelor chimice 

Direc ia pentru 
Agricultură Buzău 

Director executiv 
Trim I  - IV 

2018 
 - Verificarea respectării prevederilor 

legale pe filiera cerealelor, verificarea 
unită ilor de depozitare pentru produse 
agricole care de in autoriza ii de depozit 

Direc ia pentru 
Agricultură Buzău 

Director executiv 
Trim I  - IV 

2018 

1.2.  

Dezvoltarea zootehniei şi creşterea 
ponderii acesteia în totalul produc iei 
agricole  

   



1.2.1 
Creşterea efectivelor de animale la 

toate speciile 
   

 
- Întocmirea unei baze de date privind 
efectivele de animale  

Direc ia pentru 
Agricultură Buzău 

Director executiv 
Trim. I - IV 

2018 

1.2.2 

Aplicarea programelor pentru 

îmbun t irea st rii de s n tate a 
animalelor 

   

 - Controlul modului de  aplicare a  
măsurilor sanitare veterinare în unită ile 
zootehnice, a măsurilor de biosecuritate, 
în vederea limitării riscului de transmitere 
a bolilor, supravegherea efectivelor de 
animale, executarea ac iunilor de 
depistare, profilaxie şi combaterea bolilor, 
bunăstarea şi protec ia animalelor. 

Direc ia Sanitară 
Veterinară şi pentru 

Siguran a Alimentelor 
Buzău 

Director executiv Lunar 

 - Efectuarea de ac iuni de control 
privind respectarea prevederilor legale, 
cu referire la depozitarea, circula ia şi 
comercializarea biopreparatelor, 
medicamentelor şi altor produse de uz 
veterinar, a substan elor toxice şi 
stupefiantelor, tranchilizantelor, a 
suplimentelor proteino-vitamino-
minerale şi a furajelor combinate. 

Direc ia Sanitară 
Veterinară şi pentru 

Siguran a Alimentelor 
Buzău 

Director executiv Lunar 

 - Verificarea medicilor veterinar 
concesionari în ceea ce priveşte 
aplicarea programului strategic de 
monitorizare şi controlul bolilor 
prevăzute în Programul strategic annual 
(PPC, PPA, LEB, Gripă aviară, 
bluetongue, EST, TBC) 

Direc ia Sanitară 
Veterinară şi pentru 

Siguran a Alimentelor 
Buzău 

Director executiv Lunar 

 - Verificarea medicilor veterinar 
concesionari în ceea ce priveşte 
aplicarea programului strategic de 

Direc ia Sanitară 
Veterinară şi pentru 

Siguran a Alimentelor 
Director executiv 

În campanii 
specific fiecărei 

boli 



imunoprofilaxie (vaccinare antirabică, 
vaccinare anticărbunoasă, vaccinare 
antipseudopestoasă aviară) 

Buzău 

 - Efectuarea de inspec ii în exploata ii. 

Direc ia Sanitară 
Veterinară şi pentru 

Siguran a Alimentelor 
Buzău 

Director executiv 
Trim. I – IV 

2018 

 

- Efectuarea de inspec ii la nivelul 
unită ilor supuse controlului sanitar 
veterinar şi pentru siguran a 
alimentelor, în toate domeniile de 
activitate 

Direc ia Sanitară 
Veterinară şi pentru 

Siguran a Alimentelor 
Buzău 

Director executiv Lunar 

 

- Efectuarea de controale de rutină în 
unită ile supuse controlului sanitar 
veterinar conform frecven ei stabilite în 
urma încadrării în clasa de risc 

Direc ia Sanitară 
Veterinară şi pentru 

Siguran a Alimentelor 
Buzău 

Director executiv Permanent 

 

- Monitorizarea ac iunii de identificarea 
şi înregistrarea animalelor. 

Direc ia Sanitară 
Veterinară şi pentru 

Siguran a Alimentelor 
Buzău 

Director executiv 
Trim. I – IV 

2018 

1.3. 

Monitorizarea calit ii produselor 
agricole şi agroalimentare conform 
normelor specifice 

   

 

- Monitorizarea şi verificarea realizării 
de către medicii veterinari a ac iunilor 
sanitare veterinare de interes public 
na ional prevăzute în Programul de 
supraveghere şi control în domeniul 
siguran ei alimentelor pentru anul 2018 

Direc ia Sanitară 
Veterinară şi pentru 

Siguran a Alimentelor 
Buzău 

Director executiv 
Trim. I – IV 

2018 

 

- Controlul unită ilor care produc, 
procesează, depozitează, transportă 
produse alimentare de origine animală, 
precum şi a celor de vânzare cu 
amănuntul, înregistrate sanitar-
veterinar 

Direc ia Sanitară 
Veterinară şi pentru 

Siguran a Alimentelor 
Buzău 

Director executiv 
Trim. I – IV 

2018 



 

- Supravegherea şi controlul unită ilor 
care procesează, depozitează şi 
valorifică produse de origine nonanimală 

Direc ia Sanitară 
Veterinară şi pentru 

Siguran a Alimentelor 
Buzău 

Director executiv 
Trim. I – IV 

2018 

 
- Supravegherea şi controlul alimentelor 
şi furajelor modificate genetic 

Direc ia Sanitară 
Veterinară şi pentru 

Siguran a Alimentelor 
Buzău 

Director executiv 
Trim. I – IV 

2018 

 

- Urmărirea respectării parametrilor 
cantitativi şi calitativi în unită ile de 
producere şi comercializare a produselor 
alimentare, din programe de autocontrol 
întocmite de operatorii de industrie 
alimentară, în vederea protec iei stării de 
sănătate a popula iei (Ordinul 57/2010 şi 
Ordinul 111/2008).  

Direc ia Sanitară 
Veterinară şi pentru  

Siguran a Alimentelor 
Buzău 

Director executiv 
Trim. I – IV 

2018 

 - Supravegherea unită ilor de industrie 
alimentară autorizate conform Ordinului nr. 
57/2010, din punct de vedere structural, al 
condi iilor de igienă, implementarea şi 
aplicarea Planului HACCP, pentru asigurarea 
siguran ei alimentelor pe tot lan ul 
alimentar, în vederea protec iei stării de 
sănătate a popula iei. 

Direc ia Sanitară 
Veterinară şi pentru 

Siguran a Alimentelor 
Buzău 

Director executiv 
Trim. I – IV 

2018 

 - Efectuarea de controale privind siguran a 
alimentelor în produsele de origine 
nonanimală asupra aditivilor,  
contaminan ilor, gradul de contaminare 
radioactivă, caracteristici de calitate. 

Direc ia Sanitară 
Veterinară şi pentru 

Siguran a Alimentelor 
Buzău 

Director executiv 
Trim. I – IV 

2018 

 - Efectuarea de controale privind siguran a 
alimentelor în produsele de origine animală 
asupra reziduurilor şi contaminan ilor. 

Direc ia Sanitară 
Veterinară şi pentru 

Siguran a Alimentelor 
Buzău 

Director executiv 
Trim. I – IV 

2018 

 

- Efectuarea de inspec ii în planta iile 
viticole, spa iile de producere şi/sau stocare 
a produselor vitivinicole, precum şi 
vehiculele care transportă aceste produse 

Direc ia pentru 
Agricultură Buzău 

Director executiv 
Trim. I - IV 

2018 



 

- Efectuarea de inspec ii în spa iile 
comerciale şi/sau depozite, precum şi în 
vehiculele care de in, în vederea 
vânzării, comercializării şi/sau 
transportului, produse vitivinicole sau 
alte produse care ar putea fi destinate 
utilizării în sectorul vitivinicol 

Direc ia pentru 
Agricultură Buzău 

Director executiv 
Trim. I - IV 

2018 

 

- Verificarea produselor vitivinicole, 
substan elor destinate producerii 
vinurilor şi altor produse vitivinicole 

Direc ia pentru 
Agricultură Buzău 

Director executiv 
Trim. I - IV 

2018 

 - Efectuarea de controale de 
conformitate cu standardele de 
comercializare a legumelor şi fructelor 
în stare proaspătă 

Direc ia pentru 
Agricultură Buzău 

Director executiv 
Trim. I - IV 

2018 

 

- Verificarea respectării prevederilor 
legale cu privire la iodarea universală a 
sării destinate consumului uman, hranei 
pentru animale şi utilizării în industria 
alimentară de fabricare a pânii şi a 
produselor de panifica ie 

Direc ia pentru 
Agricultură Buzău 

Director executiv 
Trim. I - IV 

2018 

 
- Verificarea respectării condi iilor de 
comercializare a pâinii şi a produselor 
de panifica ie 

Direc ia pentru 
Agricultură Buzău 

Director executiv 
Trim. I - IV 

2018 

 

- Verificarea respectării regimului de 
marcare, ambalare şi comercializare a 
ouălor  

Direc ia pentru 
Agricultură Buzău 

Director executiv 
Trim. I - IV 

2018 

1.4. 

Implementarea sistemului 

informa ional de pia  agricol  la 
nivel jude ean 

   

 

- Desfăşurarea de activită i de colectare 
a informa iilor contabile de la 
exploata iile agricole de pe raza 
jude ului Buzău 

Direc ia pentru 
Agricultură Buzău 

Director executiv 
Trim. I - IV 

2018 

 
- Desfăşurarea de activită i de colectare  
a informa iilor de pre  de la operatorii 

Direc ia pentru 
Agricultură Buzău 

Director executiv 
Trim. I - IV 

2018 



economici privind principalele produse 
agroalimentare  

1.5. 
Implementarea programelor de 

sus inere a produselor deficitare 
   

 

- Diseminarea în localită ile jude ului a 
programului de sus inere a produsului 
tomate; primirea de cererilor de 
înscriere în program; efectuarea de 
verificări în teren 

Direc ia pentru 
Agricultură Buzău 

Director executiv 
Trim. I - IV 

2018 

 

- Acordarea de sprijin fermierilor în 
vederea creşterii suinelor, rasele Basna 
şi Mangali a; primirea de cererilor de 
înscriere în program; efectuarea de 
verificări în teren 

Direc ia pentru 
Agricultură Buzău 

Director executiv 
Trim. I - IV 

2018 

 

- Sprijinirea fermierilor pentru 
colectarea şi comercializareai lânei; 
primirea de cererilor de înscriere în 
program; efectuarea de verificări în 
teren 

Direc ia pentru 
Agricultură Buzău 

Director executiv 
Trim. I - IV 

2018 

1.6. Sus inerea agriculturii ecologice    
 - Actualizarea bazei de date privind  

numărul operatorilor care produc, 
procesează, depozitează, comercializează 
sau importă produse ecologice; 
înregistrarea şi avizarea fişelor de înscriere 
în agricultura ecologică 

Direc ia pentru 
Agricultură Buzău 

Director executiv 
Trim. I – IV 

2018 

 - Organizarea de ac iuni în vederea 
promovării produselor ecologice  

Direc ia pentru 
Agricultură Buzău 

Director executiv 
Trim. I – IV 

2018 

1.7. 
Promovarea produselor tradi ionale 
româneşti    

 

- Efectuarea de verificări privind 
respectarea legalită ii atestatului şi a 
logoului de produs tradi ional;  

Direc ia pentru 
Agricultură Buzău 

Director executiv 
Trim. I – IV 

2018 

 
- Organizarea de ac iuni de promovare 
a produselor tradi ionale şi de încurajare 

Direc ia pentru 
Agricultură Buzău 

Director executiv 
Trim. I – IV 

2018 



a producătorilor agricoli pentru 
ob inerea atestatelor produselor 
tradi ionale 

2. 
Continuarea sus inerii financiare a 
agriculturii 

   

2.1. 
Acordarea în timp util a subven iilor 
pentru agricultur  

   

 

- Depunerea cererilor unice de plată de 
către potentialii beneficiari ai Campaniei 
2018 si primirea acestora la sediul 
jude ean şi la centrele locale din jude , 
de către func ionarii A.P.I.A. în perioada 
în care nu se aplică penalită i 

A.P.I.A. Centrul 
Judetean Buzau 

Director executiv 
01.03.-15.05-

2018 

 

- Efectuarea controlului administrativ, 
inclusiv controlul preliminar al cererilor 
unice de plată, eşantionarea acestora 
precum şi transmiterea eşantioanelor 

A.P.I.A. Centrul 
Judetean Buzau 

Director executiv 01.07.2018 

 
- Efectuarea controlului pe teren pentru 
cererile unice de plată conform 
eşantionului stabilit prin proceduri 

A.P.I.A. Centrul 
Judetean Buzau 

Director executiv 01.10.2018 

 
- Efectuarea controlului  aferent unor 
obliga ii specifice 

A.P.I.A. Centrul 
Judetean Buzau 

Director executiv 
Decembrie 2018 

sau 
Martie 2019 

 - Plata avansului pentru Campania 2018 
A.P.I.A. Centrul 
Judetean Buzau 

Director executiv 30.11.2018 

 - Plata regulară pentru Campania 2018 
A.P.I.A. Centrul 
Judetean Buzau 

Director executiv 31.03.2018 

 

- Înregistrarea, actualizarea şi 
între inerea Registrului Unic de 
Identificare al fermierilor şi a Sistemului 
de Identificare a Parcelelor Agricole 
(SIPA), instrument pentru aplicarea 
Schemelor de plă i directe  
 

A.P.I.A. Centrul 
Judetean Buzau 

Director executiv 
 

Permanent 



 

- Desfăşurarea campaniei de informare 
a fermierilor privind plă ile directe, 
plă ile na ionale directe complementare 
şi plă ile de agromediu acordate la 
nivelul fiecărei localită i 

A.P.I.A. Centrul 
Judetean Buzau 

Director executiv Permanent 

2.2. 
Creşterea absorb iei fondurilor 
europene şi na ionale 

   

 

- Acordarea plă ilor compensatorii -pe 
suprafa ă-  in cadrul Campaniei 2018, 
utilizatorilor de terenuri agricole, în 
cadrul măsurilor de dezvoltare rurală, 
cu finan are FEADR şi buget na ional 

A.P.I.A. Centrul 
Judetean Buzau 

Director executiv Permanent 

 

- Depunerea de catre potentialii 
beneficiari a cererilor de sprijin privind 
sectorul vegetal şi sectorul zootehnic. - 
- Verificarea şi efectuarea plă ilor în 
cadrul programului pentru scoli al 
Romaniei prin furnizarea fructelor, 
legumelor, si produselor lactate si 
produselor de panificatie.  

A.P.I.A. Centrul 
Judetean Buzau 

Director executiv Permanent 

 

- Instrumentarea dosarelor pe 
procedură de conturi invalide, procedură 
de plă i necuvenite, înregistrarea şi 
constatarea crean elor bugetare, 
conform Regulamentelor şi procedurilor 
A.P.I.A.  

A.P.I.A. Centrul 
Judetean Buzau 

Director executiv Permanent 

2.3. 

Aplicarea Programului de stimulare 
a produc iei vegetale, zootehnice şi 
a acvaculturii prin înfiin area unui 
credit de dezvoltare al afacerii cu 
garan ii de stat 

   

 

- Eliberarea „Adeverin ei înregistrare 
fermier”, care certifică înregistrarea 
fermierului în Registrul Unic de 
Identificare (RUI), în scopul accesării de 

A.P.I.A. Centrul 
Judetean Buzau 

Director executiv Permanent 



către acesta (in calitate de potential 
solicitant) a creditului pentru finan area 
capitalului de lucru, în vederea 
desfăşurării activită ilor curente de către 
fermieri (beneficiarii schemelor de 
sprijin) 

3. 
Eficientizarea structurilor de pia  
agricole şi agroalimentare 

   

3.1. 

Sprijinirea asocierii în agricultur  a 
întreprinz torilor autohtoni în 
vederea promov rii unei agriculture 
performante 

   

 

- Asigurarea asisten ei tehnice şi 
juridice persoanelor juridice în vederea  
recunoaşterii ca grup/organiza ie de 
producători pentru sectorul agricol 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Buzău 
Director executiv 

În func ie de 
solicitări 

3.2. 

Implementarea programelor de 

înfiin are a centrelor de colectare şi 
procesare a legumelor şi fructelor  

   

 

- Desfăşurarea de ac iuni de informare a 
producătorilor agricoli cu privire la 
necesitatea înfiin ării de centre de 
colectare şi procesare a legumelor şi 
fructelor din bazinele legumicole sau 
pomicole în vederea valorificării 
integrale a produc iei, evitarea 
pierderilor şi creşterea veniturilor. 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Buzău 
Director executiv Permenent 

3.3. 
Finalizarea retroced rilor şi a 
reformei propriet ii funciare 

   

 

- Aplicarea legilor proprietă ii. 
Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară 

Buzău 
Director Permanent 

 - Finalizarea Legii nr. 165/2013 pentru 
UAT Verneşti, Chiojdu, Podgoria, 

Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Director 2018 



Puieşti, Movila Banului Buzău 

 - Implementarea programului na ional 
de înregistrare sistematică a tuturor 
imobilelor din cele 4 UAT-uri pe raza 
jude ului Buzău (Mărăcineni, Cilibia, 
Glodeanu Sărat, Luciu) 

Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară 

Buzău 
Director 2018 

 - Aplicarea legisla iei privind vânzarea-
cumpărarea terenurilor agricole aflate în 
extravilanul localită ilor 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Buzău 
Director executiv 

Trim. I – IV 
2018 

4. 

Elaborarea de studii pedologice şi 
agrochimice pentru realizarea şi 
reactualizarea Sistemului na ional 
de monitorizare sol – teren pentru 
agricultur  

   

 

- Elaborarea de studii pedologice şi 
agrochimice pentru teritoriile 
comunelor: Pogoanele, Ziduri, Scutelnici 
şi Poşta Câlnău  

Oficiul de Studii 
Pedologice şi 

Agrochimice Buzău 
Director  Trim I – IV 2018 

 

- Elaborarea Studiului pedologic şi 
agrochimic pentru întocmirea planului 
de fertilizare şi a măsurilor 
agropedoameliorative pentru realizarea 
amenajamentelor pastorale la 
comunele: Pietroasele, Blăjani, 
Scor oasa, CA Rosetti, Cilibia, 
Râmnicelu 

Oficiul de Studii 
Pedologice şi 

Agrochimice Buzău 
Director  Trim I – IV 2018 

5. Sistemul de îmbun t iri funciare    

5.1 

Creşterea suprafe elor irigate prin 
m suri de stimulare a utiliz rii 
eficiente a apei şi prin facilitarea 
accesului agricultorilor la un pre  
rezonabil al energiei electrice 

   

 
- Asigurarea func ionalită ii amenajărilor 
de iriga ii astfel încât să se poată livra 

ANIF 
 Filiala Teritorială 

Director 
Adjunct 

31.12.2018 



apă în condi ii optime beneficiarilor care 
au încheiat contracte multianuale sau  
sezonierede iriga ii precum şi pentru 
activită ile de piscicultură şi sortare a 
agregtelor de balastieră. 

Buzău-Moldova Sud 
Unitatea de 

Administrare Buzău 

 
- Asigurarea livrării apei pentru iriga ii şi 
pentru activită ile de piscicultură şi 
sortare a agregatelor de balastieră. 

ANIF 
 Filiala Teritorială 

Buzău-Moldova Sud 
Unitatea de 

Administrare Buzău 

Director 
Adjunct 

31.12.2018 

 

- Promovarea în vederea execu iei a 
investi iei ,,Reabiltarea canalului C. Vest 
din amenajarea de iriga ii a AHC Câmpia 
Buzăului, jude ul Buzău”, lucrare 
cuprinsă în Programul Na ional de 
Reabilitare a infrastructurii principale de 
iriga ii din România.  

ANIF 
 Filiala Teritorială 

Buzău-Moldova Sud 
Unitatea de 

Administrare Buzău 

Director 
Adjunct 

31.12.2018 

 

- Promovarea în vederea execu iei a 
investi iei ,,Reabilitări şi completări 
construc ii hidrotehnice în amenajarea 
de combatere a eroziunii solului în BH 
Câlnău”, jude ul Buzău 

ANIF 
 Filiala Teritorială 

Buzău-Moldova Sud 
Unitatea de 

Administrare Buzău 

Director 
Adjunct 

31.12.2018 

 

- Asigurarea func ionalită ii re elei de 
canale de desecare astfel încât să se 
evite diminuarea produc iilor agricole 
din cauza excesului de umiditate pe 
terenurile beneficiarilor care plătesc 
tariful de IF  

ANIF 
 Filiala Teritorială 

Buzău-Moldova Sud 
Unitatea de 

Administrare Buzău 

Director 
Adjunct 

 

 
Permanent 

 

- Asigurarea func ionalită ii amenajărilor 
de combaterea eroziunii solului, 
garan ia protec iei  eficiente a 
localită ilor şi a terenurilor agricole ale 
beneficiarilor care au achitat tariful de 
IF, împotriva factorilor de risc şi a 
calamită ilor naturale 

ANIF 
 Filiala Teritorială 

Buzău-Moldova Sud 
Unitatea de 

Administrare Buzău 

 
Director 
Adjunct 

 
Permanent 



 

-Efectuarea de ac iuni de control privind 
modul de exploatare, între inere, 
repara ie şi de asigurare a pazei 
infrastructurilor de îmbunătă iri funciare 
aflate în proprietatea/folosin a 
organiza iilor de îmbunătă iri funciare 
(OIF), federa iilor de organiza ii de 
îmbunătă iri funciare (FOIF). 

Direc ia pentru 
Agricultură Buzău 

Director executiv Semestrial 
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VII APE ŞI P DURI    
1 MANAGEMENTUL RESURSELOR DE AP  ŞI AL RISCULUI LA INUNDA II  

1.1 
Modernizarea şi înt rirea capacit ii administrative/institu ionale în domeniul 
mediului 

 

1.1.1 

Eficientizarea procesului/actului de 
control privind conformarea cu 

cerin ele de mediu în desf şurarea 
oric ror activit i cu impact de 
mediu 

   

 

- Ac iuni de control privind starea de 
salubrizare a cursurilor de apă, lacurilor 
de acumulare, băl ilor şi malurilor 
acestora la categorii de agen i 
economici şi  institu ii ale administra iei 
publice locale care administrează/ 
gestionează lacuri de acumulare şi băl i 
şi/sau sunt de inători cu orice titlu ai 
cursurilor de apă şi malurilor acestora  

Administra ia Bazinală 
de Apă Buzău – 

Ialomi a 
Director 

Conform 
planificării 
tematice 

(15.03.2018-
15.11.2018 

 

- Ac iuni de control la agen ii economici 
şi/sau institu ii ale administra iilor 
publice locale care de in sisteme de 
alimentare cu apa, canalizare si epurare 
a apelor pentru urmărirea măsurilor 
impuse prin actele de reglementare şi 
procesele verbale de constatare 
anterioare 

Administra ia Bazinală 
de Apă Buzău – 

Ialomi a 
Director 

Conform 
planificării 
tematice 

(15.03.2018-
15.11.2018 

 

- Verificarea gradului de îndeplinire a 
măsurilor necesare prevenirii poluării 
accidentale a cursurilor de apa prin 
controale privind starea tehnică a 
iazurilor de decantare, depozitelor de 
deseuri, batalurilor şi haldelor de steril 

Administra ia Bazinală 
de Apă Buzău – 

Ialomi a 
Director 

Conform  
programului 

anual 
şi planificării 

tematice 
(15.03.2018-
15.11.2018 



 

-Ac iuni de  control privind respectarea 
actelor de reglementare din punct de 
vedere al gospodaririi apelor de catre 
societatile care administrează şi/ sau 
exploatează CHE-uri sau MHC-uri 

Administra ia Bazinală 
de Apă Buzău – 

Ialomi a 
Director 

Conform 
program anual 
si planificării  

tematice 
(15.03.2018-
15.11.2018) 

 

-Ac iuni de control la  agentii 
economici/institutii ale administra iei 
publice centrale sau locale care 
administreaza poduri, subtraversari si 
cai ferate 

Administra ia Bazinală 
de Apă Buzău – 
Ialomi a 

Director 

Conform 
program anual 
si planificării  

tematice 
(15.03.2018-
31.12.2018) 

 

-Verificarea diferitelor tipuri de folosinte 
de apa si / sau activitati, ca urmare a 
autosesizarilor, sesizarilor inaintate de 
catre persoane fizice sau juridice si a 
incidentelor / accidentelor cu potential 
impact asupra resurselor de apa, luarea 
masurilor privind stoparea actiunilor 
care au condus la neconformitati si 
aplicarea sanctiunilor, dupa caz,  
conform prevederilor legislatiei din 
domeniul gospodaririi apelor 

Administra ia Bazinală 
de Apă Buzău – 
Ialomi a 

Director 

Conform 
program anual 
si planificării  

tematice 
(15.01.2018-
31.12.2018) 

 

- Ac iuni de control la categorii de agen i 
economici care administrează sau 
exploatează acumulari/ iazuri piscicole 
şi acumularile şi barajele din categoriile 
de importan ă C şi D. 

Administra ia Bazinală 
de Apă Buzau-Ialomita 

Director 

Conform 
planificarii 
tematice 

(01.02.2018-
31.12.2018) 

 
 Modernizarea şi înt rirea capacit ii administrative/ institu ionale în domeniul mediului 

1.1.2 

Conformarea cu intele obligatorii 
ale Directivei Cadru Apa 
(2000/60/CE) 

Protejarea s n t ii popula iei prin 

                        



asigurarea cantit ii şi calit ii apei 

destinate consumului uman si 
urmarirea asigur rii unui nivel de 

epurare corespunz tor (Alimentarea 
cu apa - canalizare ape uzate): 

 

- Acordarea de asisten ă tehnică 
primăriilor şi operatorilor de gospodărie 
comunală privind construirea/ 
reabilitarea re elelor de canalizare şi a 
sta iilor de epurare a apelor uzate care 
asigură colectarea şi epurarea încărcării 
organice biodegradabile în aglomerări 
mai mari de 2.000 locuitori echivalenti 
şi pentru reabilitarea/extinderea/ 
realizarea unor sisteme de alimentare 
cu apă la nivelul comunită ilor din 
jude ul Buzău.  

Administra ia Bazinală 
de Apă Buzău – 

Ialomi a  
Director 31.12.2018 

 

- Acordarea de asisten ă tehnică 
primăriilor şi operatorilor de gospodărie 
comunală privind realizarea unor 
proiecte integrate de consolidarea şi 
extinderea sistemelor integrate de 
management al deşeurilor, cu 
respectarea ierarhiei deşeurilor  

Administra ia Bazinală 
de Apă Buzău – 

Ialomi a  

Director 31.12.2018 

1.1.3 

Conservarea biodiversit ii şi 
utilizarea durabil  a componentelor 
sale, precum şi evaluarea 
economic  a serviciilor ecosistemice 

   

 

- Actualizarea Registrului Zonelor 
Protejate din spatiul hidrografic Buzau-
Ialomita (informatii la nivelul anului 
2017) 

Administra ia Bazinală 
de Apă Buzău – 

Ialomi a  

Director 31.12.2018 

1.2 Managementul resurselor de ap      

 
-Raportarea catre Comisia Europeana a 
datelor colectate privind implementarea  

Administra ia Bazinală 
de Apă Buzău – 

Director 2018 



Directivei 91/271/CEE privind epurarea 
apelor uzate urbane (art.15 si 17) 

Ialomi a 

 

Raportarea stadiului realizarii 
programului de masuri, ca parte 
componenta a Planului de management 
al spatiului hidrografic Buzau-Ialomita` 

Administra ia Bazinală 
de Apă Buzău – 

Ialomi a 
Director 2018 

 

- Raportarea stadiului realizarii lucrarilor 
pentru epurarea apelor uzate urbane si 
a capacitatilor in executie si puse in 
functiune pentru aglomerari umane 

Administra ia Bazinală 
de Apă Buzău – 

Ialomi a 

Director 
Semestrial  

2018 

 
- Monitorizarea calitativa a corpurilor de 
ape de suprafata si  ape subterane din 
subbazinul raului Buzau; 

Administra ia Bazinală 
de Apă Buzău – 

Ialomi a 
Director permanent 

 
-Actiuni de monitorizare a agentilor 
economici potentiali poluatori, in 
vederea evitarii poluarilor accidentale; 

Administra ia Bazinală 
de Apă Buzău – 

Ialomi a 
Director permanent 

 

- Monitorizarea volumelor de apa 
captate prin contorizarea consumurilor 
la nivelul consumatorilor finali din 
mediul urban si rural. 

Administra ia Bazinală 
de Apă Buzău – 

Ialomi a 

Director permanent 

1.3 

Prevenirea riscului şi diminuarea 
efectelor calamit ilor naturale 
pentru creşterea gradului de 
siguran  a cet enilor 

   

 

Program de prevenire si gestionare a 
inundatiilor; Elaborarea operativă a 
prognozelor hidrologice de scurtă durată  

Administra ia Bazinală 
de Apă Buzău – 

Ialomi a 

Director  
Colectivul de Prognoză 

Bazinal 
permanent 

 

Elaborare rapoarte de analiză post-
eveniment, pentru viiturile care au 
determinat depăşiri ale cotelor de 
apărare 

Administra ia Bazinală 
de Apă Buzău – 

Ialomi a 

Director  
Colectivul de Prognoză 

Bazinal 
permanent 

 

Monitorizarea, func ionarea fluxului 
operativ de date hidrometeo-rologice, 
inclusiv modul de func ionare al sta iilor 

Administra ia Bazinală 
de Apă Buzău – 

Ialomi a 

Director  
Colectivul de Prognoză 

Bazinal 
permanent 



automate 

 
Monitorizare proiectelor DESWAT, 
WATMAN  

Administra ia Bazinală 
de Apă Buzău – 

Ialomi a 

Director  
 

permanent 

1.4 Program de investitii 2018    

 

- Recalibrare si consolidare albie râu 
Bălăneasa, sector pod rutier din 
loc.Pârscov-confluen a râu Buzău, 
jud.Buzău 

Administra ia Bazinală 
de Apă Buzău – 

Ialomi a 

Director  
 

Func ie de 
aloca iile 

bugetare prin 
programul de 

investi ii 

 

- Regularizare râu Sără el şi afluen i în 
dreptul localită ilor Berca, Scor oasa, 
Căneşti, Chiliile, jud.Buzău 

Administra ia Bazinală 
de Apă Buzău – 

Ialomi a 

Director  
 

Func ie de 
aloca iile 

bugetare prin 
programul de 

investi ii 

1.5 
Program de Gospod rire a Apelor 
2018 

   

 

-Intre inere lucrări indiguire şi lucrări de 
protec ie albii şi maluri din bazinul 
hidrografic Buzău 

Administra ia Bazinală 
de Apă Buzău – 

Ialomi a 

Director  
 

Conform PGA 
2018 

 
-Igienizare cursuri de apă din bazinul 
hidrografic Buzău 

Administra ia Bazinală 
de Apă Buzău – 

Ialomi a 

Director  
 

Conform PGA 
2018 

 
-Exploatare şi între inere baraj Siriu şi 
baraj Pitulicea. 

Administra ia Bazinală 
de Apă Buzău – 

Ialomi a 

Director  
 

Conform PGA 
2018 

2 PROTEC IA ŞI GESTIONAREA DURABIL  A P DURILOR ŞI FAUNEI CINEGETICE   

2.1 

Protec ia şi gestionarea durabil  a 
p durilor şi faunei cinegetice. 
Ap rarea  şi administrarea fondului 
forestier na ional şi p strarea 
integrit ii acestuia. 

   



 

- Diminuarea sustragerilor ilegale de 
arbori, prin efectuarea de patrulări în 
zonele vulnerabile şi identificarea 
delicven ilor.  

 Direc ia Silvică Buzău 
Inspectoratul de Poli ie 

Jude ean Buzău 

Director 
Inspector şef Permanent 

 - Efectuarea de controale la legalitatea 
circula iei materialelor lemnoase şi la 
instala ii de debitat lemn. 

Direc ia Silvică Buzău 
Inspectoratul de Poli ie 

Jude ean Buzău 

Director 
Inspector şef Permanent 

 - Efectuarea de patrulări şi observa ii de 
la puncte fixe în scopul prevenirii şi 
stingerii incendiilor. 

Direc ia Silvică Buzău Director Permanent 

 - Efectuarea de patrulări şi ac iuni de 
pază pe fondurile de vânătoare şi de 
pescuit în scopul prevenirii braconajului.  

Direc ia Silvică Buzău Director Permanent 

 - Păstrarea stării de sănătate a pădurilor 
prin aplicarea de tratamente curative şi 
preventive împotriva bolilor şi a 
dăunătorilor vegeta iei forestiere. 

Direc ia Silvică Buzău Director Permanent 

 -Ac iuni de identificare a suprafe elor de 
fond forestier pentru care nu este 
asigurată paza şi arondarea acestora la 
structuri silvice de administrare, în 
contextul în care statul şi-a asumat 
suportarea cheltuielilor cu acest serviciu 
pentru proprietă ile sub 30 ha. 

Garda Forestieră Buzău Şef birou 31.12.2018 

2.2 

Întocmirea inventarului  forestier în 
scopul  cunoaşterii resurselor silvice  
şi realizarea cadastrului  pentru 
fondul forestier na ional  

   

 - Monitorizarea  permanentă a 
suprafe elor  de fond forestier 
proprietate publica a statului, pentru 
cunoaşterea  resurselor şi crearea  
cadrului  pentru  cadastru forestier. 

Direc ia Silvică Buzău Director Permanent 

 -Respectarea legilor proprietă ilor cu 
privire la retrocedare şi aplicarea Direc ia Silvică Buzău Director Permanent 



corectă şi la termen a acestora. 

2.3 
Promovarea  certific rii forestiere în 
fondul forestier na ional    

 
 

- Efectuarea auditului de certificare a 
pădurilor proprietate  publică a statului 
pentru creşterea  poten ialului  
economic şi ecologic a acestora 

Direc ia Silvică Buzău  Director Permanent 

2.4 

Extinderea suprafe elor de p duri şi 
asigurarea diminu rii t ierilor 
ilegale de mas  lemnoas  

   

 - Mărirea suprafe ei fondului forestier 
na ional prin împădurirea terenurilor 
improprii agriculturii în vederea  
ameliorării structurii fondului forestier 
pentru gestionarea durabilă a pădurilor  
ca suport  al adaptării la efectele 
schimbărilor climatice  

Direc ia Silvică Buzău Director Permanent 

 - Asigurarea dezvoltării durabile a 
fondului forestier na ional. Direc ia Silvică Buzău Director Permanent 

 - Îmbunătă irea  accesibilită ii fondului 
forestier, conform programului de 
reabilitare a drumurilor auto forestiere. 

Direc ia Silvică Buzău Director 31.12.2018 

2.5 

Crearea cadrului necesar pentru 

dezvoltarea acvaculturii cu scopul 
creşterii aportului acestei activit i 
la circuitul economic. 

   

 - Realizarea programului pentru pescuit 
şi acvacultură, adaptat la nevoile 
interne. 

Direc ia Silvică Buzău Director Permanent 

 - Realizarea programului de ocrotire şi 
combaterea dăunătorilor vânatului. Direc ia Silvică Buzău Director Permanent 



 - Promovarea şi valorificarea   
produselor secundare şi a serviciilor 
oferite de ecosistemele forestiere, 
respectiv a  fructelor de pădure şi a 
produselor accesorii ale pădurii pe pia a 
externă 

Direc ia Silvică Buzău Director Permanent 

2.6 
Eliminarea fenomenului defriş rilor 
şi al exploat rilor ira ionale 

   

 - Monitorizarea tăierilor ilegale, prin 
sistemele informatice SUMAl şi ,,Radarul 
Pădurilor” 

Garda Forestieră Buzău Şef birou 31.12.2018 

 - Controlul circula iei materialelor 
lemnoase, al depozitelor şi al 
instala iilor de debitat material lemnos, 
ac iuni de control de exploatare a masei 
lemnoase 

Garda Forestieră Buzău Şef birou 31.12.2018 
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VIII MEDIU    

1. 
Îmbun t irea managementul 
deşeurilor şi substan elor 

periculoase 

   

 
- Urmărirea respectării prevederilor 
Directivei privind deşeurile 

Agen ia pentru 
Protec ia Mediului 

Buzău 
Director executiv Permanent 

 
- Urmărirea implementării prevederilor 
Directivei privind depozitarea deşeurilor 

Agen ia pentru 
Protec ia Mediului 

Buzău 
Director executiv Permanent 

 

- Urmărirea implementării prevederilor 
Directivei privind deşeurile de 
echipamente electrice şi electronice 
(DEEE) 

Agen ia pentru 
Protec ia Mediului 

Buzău 
Director executiv Permanent 

 
- Continuarea implementării 
prevederilor Directivei privind vehiculele 
uzate (VSU) 

Agen ia pentru 
Protec ia Mediului 

Buzău 

Director executiv Permanent 

 - Urmărirea respectării prevederilor 
Directivei privind bateriile şi 
acumulatorii care con in anumite 
substan e periculoase 

Agen ia pentru 
Protec ia Mediului 

Buzău 
Director executiv Permanent 

 
- Continuarea implementării 
prevederilor Directivei privind 
ambalajele şi deşeurile de ambalaje 

Agen ia pentru 
Protec ia Mediului 

Buzău 

Director executiv Permanent 

 - Urmărirea implementării  prevederilor 
Directivei privind eliminarea bifenililor şi 
trifenililor policlorura i (PCB/PCT). 

Agen ia pentru 
Protec ia Mediului 

Buzău 

Director executiv Permanent 

 

- Urmărirea implementării prevederilor 
Directivei privind gestionarea uleiurilor 
uzate 

Agen ia pentru 
Protec ia Mediului 

Buzău 
Director executiv Permanent 

 

- Urmărirea respectării prevederilor 
legale privind supravegherea şi controlul 
transportului de deşeuri  

Agen ia pentru 
Protec ia Mediului 

Buzău 
Director executiv Permanent 



 

- Urmărirea respectării prevederilor 
Directivei privind prevenirea şi 
reducerea poluării cauzate de azbest 

Agen ia pentru 
Protec ia Mediului 

Buzău 
Director executiv Permanent 

 - Monitorizarea agen ilor economici 
importatori/exportatori, producători şi 
utilizatori de substan e şi preparate 
chimice periculoase, de produse chimice 
şi pesticide periculoase 

Agen ia pentru 
Protec ia Mediului 

Buzău 

Director executiv Permanent 

 - Monitorizarea agen ilor economici care 
desfăşoară activită i cu substan e care 
epuizează stratul de ozon (ODS). 

Agen ia pentru 
Protec ia Mediului 

Buzău 

Director executiv Permanent 

 

- Realizarea de ac iuni de control 
tematice privind: regimul deşeurilor şi 
salubrizarea localită ilor, ambalaje şi 
deşeurilor de ambalaje, gestionarea 
bateriilor şi acumulatorilor uza i şi al 
deşeurilor acestora ce con in substan e 
periculoase, a DEEE-urilor, gestionarea 
VSU, a uleiurilor uzate, a anvelopelor uzate 

Comisariatul Jude ean 
Buzău al Gărzii 

Na ionale de Mediu 

Comisar şef  
 

Conform 
graficului de 

control 

2. 
Reducerea suprafe elor poluate 
istoric 

   

 
- Monitorizarea inventarului siturilor 
poten ial contaminate 

Agen ia pentru 
Protec ia Mediului 

Buzău 

Director executiv Permanent 

3.  

Protejarea şi refacerea 

biodiversit ii şi a solurilor; 
promovarea unor servicii pentru 

ecosisteme, inclusiv prin programul 
“Natura 2000” şi de infrastructur  
ecologic  

   

 - Urmărirea respectării prevederilor 
Directivei privind conservarea 
habitatelor naturale şi a speciilor de 
floră şi faună sălbatică din cadrul 
tuturor ariilor naturale protejate. 

Agen ia pentru 
Protec ia Mediului 

Buzău 
Director executiv Permanent 



 - Actualizarea bazei de date privind  
utilizatorii, importatorii/exportatorii de 
produse cu ac iune biocidă. 

Agen ia pentru 
Protec ia Mediului 

Buzău 
Director executiv Permanent 

 - Efectuarea de controale privind 
respectarea prevederilor legale privind 
regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a 
florei şi faunei sălbatice. 

Comisariatul Jude ean 
Buzău al Gărzii 

Na ionale de Mediu 
Comisar şef 

Conform 
graficului de 

control 

 
- Efectuarea de ac iuni de control la 
societă ile care desfăşoară activită i de 
extrac ie a nisipului şi a pietrişului 

Comisariatul Jude ean 
Buzău al Gărzii 

Na ionale de Mediu 
Administra ia Bazinală 

de Apă Buzău - Ialomi a 

Comisar şef 
Director 

Conform 
graficului de 

control 

 - Efectuarea de ac iuni de control 
privind administrarea spa iilor verzi din 
intravilanul localită ilor 

Comisariatul Jude ean 
Buzău al Gărzii 

Na ionale de Mediu 
Comisar şef 

Conform 
graficului de 

control 
 - Efectuarea de ac iuni de control la 

societă ile care desfăşoară activită i de 
tăiere şi rindeluire a lemnului şi 
activită i de exploatare forestieră 

Comisariatul Jude ean 
Buzău al Gărzii 

Na ionale de Mediu 
Comisar şef 

Conform 
graficului de 

control 

4. 

Reducerea şi controlul polu rii 
industriale, evaluarea şi 
îmbun t irea calit ii factorilor de 
mediu 

   

4.1. 
Reducerea şi controlul polu rii 
industriale 

   

 
- Urmărirea implementării Directivei 
privind emisiile industriale 

Agen ia pentru Protec ia 
Mediului Buzău Director executiv Permanent 

 - Realizarea de ac iuni de control la 
agen ii economici ce intră sub inciden a 
Legii nr. 278/2013 privind emisiile 
industriale  

Comisariatul Jude ean 
Buzău al Gărzii 

Na ionale de Mediu 
Administra ia Bazinală 

de Apă Buzău - Ialomi a 

Comisar şef 
Director 

Permanent  

 - Urmărirea implementării Directivei 
privind controlul emisiilor de compuşi 

Agen ia pentru Protec ia 
Mediului Buzău Director executiv Permanent 



organici volatili (COV) 

 

- Realizarea de ac iuni de control la  
instala iile care intră sub inciden a 
Directivei privind controlul emisiilor de 
compuşi organici volatili (COV), rezulta i din 
depozitarea benzinei şi din distribu ia 
acesteia de la terminale la sta iile de 
distribu ie a benzinei. 

Comisariatul Jude ean 
Buzău al Gărzii 

Na ionale de Mediu 
Agen ia pentru 

Protec ia Mediului 
Buzău  

Comisar şef  
Director executiv 

Conform 
graficului de 

control 

 - Realizarea de ac iuni de control la 
agen ii economici ce desfăşoară  
activită i care prezintă pericol de 
accidente majore în care sunt implicate 
substan e periculoase (obiective 
SEVESO); actualizarea inventarului 
obiectivelor SEVESO 

Comisariatul Jude ean 
Buzău al Gărzii Na ionale 

de Mediu 
Agen ia pentru Protec ia 

Mediului Buzău 
Inspectoratul pentru 

Situa ii de Urgen ă Buzău  

Comisar şef 
Director executiv 

Inspector şef 

Conform 
graficului de 

control 

4.2. 
Evaluarea şi îmbun t irea calit ii 
factorilor de mediu  

   

 
- Evaluarea şi îmbunătă irea calită ii 
aerului 

Agen ia pentru 
Protec ia Mediului 

Buzău 
Director executiv Permanent 

 

- Monitorizarea realizării măsurilor 
prevăzute în Programul de gestionare a 
calită ii aerului; ac iuni de verificare a 
respectării Programului – PM10  

Agen ia pentru 
Protec ia Mediului 

Buzău 
Comisariatul Jude ean 

Buzău al Gărzii 
Na ionale de Mediu 

Director executiv 
Comisar şef Permanent 

 
- Monitorizarea radioactivită ii factorilor 
de mediu  

Agen ia pentru 
Protec ia Mediului 

Buzău 
Director executiv Permanent 

 - Gestionarea zgomotului ambiental 
Agen ia pentru 

Protec ia Mediului 
Buzău 

Director executiv Permanent 

5. 
Prevenirea şi limitarea efectelor 
negative ale schimb rilor climatice, 
implementarea m surilor pentru 

  
 



reducerea emisiilor de gaze cu efect 

de ser  
 - Colectarea, verificarea şi transmiterea  

datelor privind emisiile de gaze cu efect 
de seră pentru instala iile care intră sub 
această inciden ă, în vederea elaborării 
Inventarului na ional al emisiilor de 
gaze cu efect de seră (INEGES). 

Agen ia pentru 
Protec ia Mediului 

Buzău 
Director executiv Permanent 

 - Colectarea, validarea şi prelucrarea 
datelor şi informa iilor în domeniul 
gazelor florurate, în vederea întocmirii 
inventarului privind gazele florurate cu 
efect de seră utilizate de către operatorii 
economici din jude ul Buzău 

Agen ia pentru 
Protec ia Mediului 

Buzău 
Director executiv Permanent 

6. 

Modernizarea şi înt rirea capacit ii 
administrative în domeniul mediului 
şi îmbun t irea gradului de 
conştientizare, informare, 
consultare şi participare a tuturor 
cet enilor în luarea deciziilor 
privind mediul 

   

 

- Creşterea gradului de conştientizare şi 
implicare a publicului în problemele 
legate de îmbunătă irea calită ii 
mediului înconjurător 

Agen ia pentru 
Protec ia Mediului 

Buzău  
Comisariatul Jude ean 
al Gărzii Na ionale de 

Mediu 

Director executiv 
Comisar şef Permanent 

 

- Promovarea educa iei ecologice 
eficiente la nivelul popula iei şcolare din 
jude . 

Agen ia pentru 
Protec ia Mediului 

Buzău 
Comisariatul Jude ean 
al Gărzii Na ionale de 

Mediu 
Inspectoratul Şcolar 

Jude ean Buzău 

Director executiv 
Comisar şef 

Inspector şcolar 
general 

În func ie de 
evenimentele din 

domeniul 
protec iei 
mediului. 



 

- Asigurarea unei mai mari transparen e 
a procesului de luare a deciziei de 
mediu 

Agen ia pentru 
Protec ia Mediului 

Buzău 
Director executiv 

În func ie de 
solicitări 

 

- Dinamizarea comunicării cu societatea 
civilă şi dezvoltarea unor parteneriate 
sustenabile privind protec ia mediului 

Agen ia pentru 
Protec ia Mediului 

Buzău 
Director executiv Permanent 

7. 

Îmbun t irea calit ii vie ii prin 
asigurarea unui mediu s n tos în 
cadrul comunit ilor şi stimularea 
creşterii durabile 

   

 - Monitorizarea suprafe ei de spa ii verzi 
Agen ia pentru 

Protec ia Mediului 
Buzău 

Director executiv Permanent 

 
- Finalizarea relocării în periurban a 
operatorilor economici generatori de 
noxe, zgomot şi pulberi 

Agen ia pentru 
Protec ia Mediului 

Buzău 

Director executiv Permanent 

 

- Conformarea cu standardele europene 
de mediu prin dezvoltarea infrastructurii 
de apă-canal şi sta ii de epurare şi 
creşterea calită ii serviciilor aferente 

Agen ia pentru 
Protec ia Mediului 

Buzău 
Director executiv 

În func ie de 
solicitări 

 

- Urmărirea asigurării unui echilibru 
între dezvoltare economică şi protec ia 
mediului, prin: 
   - monitorizarea stadiului realizării 
măsurilor cuprinse în Planul Local de 
Ac iune pentru Mediu;  
   - acordarea de suport tehnic de 
specialitate primăriilor care doresc să 
realizeze Agenda 21 locală sau alte 
strategii de dezvoltare 
   - monitorizarea stadiului realizării 
măsurilor cuprinse în planurile de 
ac iuni locale/na ionale. 

Agen ia pentru 
Protec ia Mediului 

Buzău 
Director executiv 

Conform 
termenelor 
solicitate 

 
- Efectuarea de verificări privind 
respectarea prevederilor legale 

Comisariatul Jude ean 
Buzău al Gărzii Comisar şef Conform 

graficului de 



referitoare la fondul pentru mediu Na ionale de Mediu control 

8. 
Sus inerea şi promovarea produc iei 
de energie din surse regenerabile 

   

 
- Promovarea produc iei şi utilizării de 
energie din surse regenerabile 

Agen ia pentru 
Protec ia Mediului 

Buzău 
Director exectiv 

În func ie de 
solicitări 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



0 1 2 3 4 

IX PROTEC IA CONSUMATORILOR    

1. 

Protejarea consumatorilor împotriva 
riscurilor de a achizi iona produse  
periculoase sau de a li se presta 
servicii care ar putea s  le 
pericliteze via a, securitatea sau 
s n tatea 

   

1.1 

- Organizarea şi desfăşurarea de ac iuni 
tematice de control la nivel jude ean 
pentru evaluarea riscului produselor 
poten ial periculoase. 

Comisariatul Jude ean 
pentru Protec ia 

Consumatorilor Buzău 

Comisar 
şef adjunct 

Conform 
graficelor 

1.2 

- Eficientizarea ac iunilor de control prin 
identificarea şi eliminarea cauzelor care 
au determinat măsurile stabilite, inclusiv 
prin schimbul rapid de informa ii între 
structurile teritoriale şi prin verificarea 
măsurilor stabilite prin documentele de 
control. 

Comisariatul Jude ean 
pentru Protec ia 

Consumatorilor Buzău 

Comisar 
şef adjunct Permanent 

1.3 

- Colaborarea cu alte institu ii ale 
administra iei publice centrale şi lolcale, 
precum şi cu institu ii similare din statele 
membre ale Uniunii Europene, prin 
schimbul rapid de informa ii privind 
produsele periculoase. 

Comisariatul Jude ean 
pentru Protec ia 

Consumatorilor Buzău 

Comisar 
şef adjunct Permanent 

1.4 

- Respectarea prevederilor legale privind 
modul de respectare prevederilor legale 
privind contractele de credit de catre 
societatile financiare bancare. 

Comisariatul Jude ean 
pentru Protec ia 

Consumatorilor Buzău 

Comisar 
şef adjunct Permanent 

2. 
Creşterea nivelului de informare/ 
educare a consumatorilor. 

   

 
- Desfăşurarea de campanii şi ac iuni de 
informare / educare a consumatorilor. 

Comisariatul Jude ean 
pentru Protec ia 

Consumatorilor Buzău 

Comisar 
şef adjunct Permanent 



 

3. 

Solu ionarea cu celeritate a peti iilor 
consumatorilor şi a asocia iilor 
acestora. 

   

 
- Îmbunătă irea modalită ilor de primire, 
solu ionare şi informare a peti ionarului. 

Comisariatul Jude ean 
pentru Protec ia 

Consumatorilor Buzău 

Comisar 
şef adjunct Permanent 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0. 1. 2. 3. 4. 

X INTERNE   

1. ORDINE ŞI SIGURAN  PUBLIC    

1.1 

Asigurarea unui grad ridicat de 

sigurant  a persoanelor si de protectie 
a patrimoniului 

   

 

-   Combaterea   eficientă a fenomenului 
infrac ional stradal prin folosirea judicioasă 
a resurselor din sistemul de ordine şi 
siguran ă publică din mediul urban şi 
întărirea şi creşterea mobilită ii  structurilor 
de poli ie, în special în mediul rural. 

 
Inspectoratul de Poli ie 

Jude ean Buzău 
 

Inspector şef Permanent 

 

- Desfăşurarea de activită i în cooperare cu 
Poli ia Locală şi  Inspectoratul Jude ean de 
Politie Buzău pentru prevenirea şi 
combaterea  infrac ionalită ii. 

Inspectoratul de Jandarmi 
al Jude ului Buzău 

 
Inspector şef 

 
Permanent 

 

- Organizarea unor activită i  în vederea 
prevenirii şi combaterii delictelor silvice şi 
prezervarea fondului forestier din jude ul 
Buzău. 

Inspectoratul de Poli ie 
Jude ean Buzău 

Inspectoratul de Jandarmi 
Jude ean Buzău 

Inspector şef Permanent 

 

- Intensificarea activită ilor poli ieneşti 
pentru descoperirea  faptelor la regimul 
armelor şi muni iilor  şi continuarea 
măsurilor  de retragere şi ridicare a 
armelor şi muni iilor de inute ilegal, 
precum şi verificarea permanentă a 
condi iilor de păstrare şi utilizare a armelor 
de inute legal. 

 
Inspectoratul de Poli ie 

Jude ean Buzău 
 

 
Inspector şef 

 
Permanent 

 

- Organizarea unor ac iuni preventiv-
combative pentru reducerea riscului rutier  
prin scăderea numărului de  accidente de 
circula ie, cu prioritate a acelora care au 
drept consecin e pierderi de vie i omeneşti. 

 
Inspectoratul de Poli ie 

Jude ean Buzău 
 

Inspector şef Permanent 

 - Combaterea faptelor cu violen ă,    



prioritatea acordându-se măsurilor   de 
destructurare a grupărilor infrac ionale 
(structurate sau care generează conflicte 
stradale). 

Inspectoratul de Poli ie 
Jude ean Buzău 

 

Inspector şef Permanent 

 - Asigurarea ordinii publice la manifesta iile 
revendicative organizate de confedera iile 
sindicale, organiza ii nonguvernamentale, 
asocia ii de pensionari, etc. 

Inspectoratul de Jandarmi 
Jude ean Buzău 

Inspector şef Permanent 

 - Asigurarea ordinii publice cu ocazia 
desfăşurării competi iilor sportive interne şi 
interna ionale. 

Inspectoratul de Jandarmi 
Jude ean Buzău 

Inspector şef Permanent 

 - Asigurarea ordinii publice cu ocazia 
desfăşurării competi iilor sportive interne şi 
interna ionale, la manifestările culturale şi 
religioase, precum şi la serbările 
câmpeneşti. 

Inspectoratul de Jandarmi 
Jude ean Buzău 

Inspector şef Permanent 

 
 

1.2 

Utilizarea eficient  a resurselor 
(inclusiv prin identificarea unor solu ii 
tehnice de interconectare a sistemelor 
informatice sau de implementare a 

unor tehnologii moderne, utilizate şi 
de structurile similare din alte state). 

   

 

- Utilizarea permanentă  si  eficientă a  
tuturor bazelor de date ale Poli iei Române, 
inclusiv a  celor legate de  S.I.S., utilizarea 
în mai mare măsură a bazelor de date cu 
coresponden ă externă. 

 
Inspectoratul de Poli ie 

Jude ean Buzău 
 

 
Inspector şef 

 

 
 

Permanent 

 

- Gestionarea efectivelor şi a mijloacelor  
angrenate în misiuni în raport cu gradul de 
risc stabilit, în concordan ă cu principiul 
propor ionalită ii for elor. 

Inspectoratul de Jandarmi 
Jude ean Buzău 

Inspector şef  Permanent 

1.3 
Modernizarea şi diversificarea 
dot rilor specifice 

   

 
- Continuarea investi iilor pentru 
îmbunătă irea condi iilor de muncă şi locuit 

 
Inspectoratul de Poli ie 

 
Inspector şef 

 
 



ale poli iştilor din mediul rural prin 
asigurarea mijloacelor logistice necesare 
pentru derularea activită ii în condi ii 
optime (repara ii curente), în limita 
fondurilor alocate. 

Jude ean Buzău 
 

  
Permanent 

1.4 

Realizarea unei colabor ri mai strânse 
a institu iilor şi structurilor 
subordonate MAI cu autorit ile 
administra iei publice locale, precum 
şi cu orice entit i publice sau private 
care pot contribui la dezvoltarea şi 
simplificarea serviciului public oferit, 

la protejarea intereselor cet eanului. 

  

 

 

- Desfăşurarea de activită i în cooperare cu   
Inspectoratul de Jandarmi Jude ean Buzău   
Poli ia Locală şi Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Buzău pentru prevenirea şi 
combaterea delincven ei juvenile şi 
victimizării minorilor, cu accent pe zona 
unită ilor de învă ământ  si a  
infrac ionalită ii , atât în mediul urban, cât 
şi în mediul rural. 

Inspectoratul de Poli ie 
Jude ean Buzău 

Inspectoratul de Jandarmi 
al Jude ului Buzău 

Inspectoratul Şcolar al 
Jude ului Buzău 

Inspectorii şefi 
Inspector şcolar 

general 
Permanent 

 

- Derularea activită ilor de men inere a 
ordinii publice în sistem integrat, pentru 
reducerea infrac ionalită ii stradale şi din 
mijloacele de transport în comun, prin 
angrenarea, într-un mediu comun de 
cooperare, a structurilor M.A.I. şi a altor 
autorită i de securitate şi ordine publică şi 
societă i private de securitate. 

Inspectoratul de Poli ie 
Jude ean Buzău 

Inspectoratul de Jandarmi 
al Jude ului Buzău 

 

Inspectorii şefi 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Permanent 

 

- Implementarea, împreună cu 
Inspectoratul Şcolar Jude ean Buzău, a 
unor proiecte preventive axate pe faptele 
cu violen ă în mediul şcolar, consumul de 

Inspectoratul de Poli ie 
Jude ean Buzău 

Inspectoratul Şcolar al 
Jude ului Buzău 

Inspectori şef 
Inspector şcolar 

general 
31.12.2018 



droguri şi accidente rutiere. 

1.5 
Asigurarea ordinii publice cu prilejul 
celebr rii Centernarului Marii Uniri de 

la 1918 
   

 

- Luarea măsurilor specifice pentru 
desfăşurarea într-un climat normal a 
manifestărilor dedicate celebrării 
Centernarului Marii Uniri de la 1918. 

Inspectoratul de Poli ie 
Jude ean Buzău 

Inspectoratul de Jandarmi 
al Jude ului Buzău 

 

Inspectorii şefi 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

01.12.2018 

1.6 

Continuarea eforturilor pentru 
îmbun t irea preg tirii profesionale 
(cu accent pe activit ile 
practice/aplicate), consolidarea eticii 

profesionale a personalului, 
optimizarea managementului de 

personal, urm rirea modului de 
îndeplinire a atribu iilor din fişa 
postului şi a ordinelor operative 
curente. 

   

 

- Perfec ionarea  pregătirii continue în 
domeniul cooperării poli ieneşti 
interna ionale , atât  prin introducerea în 
tematica de pregătire a unor teme 
specifice, cât şi prin participarea la cursuri  
de carieră profesională, simpozioane, 
schimburi de experien ă, instruiri pentru 
transferul de cunoştin e , colocvii, alte 
forme de pregătire organizată (mentoring 
şi training). 

 
Inspectoratul de Poli ie 

Jude ean Buzău 
 

 
Inspector şef 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Permanent 

1.7 

Cresterea nivelului de informare, 
educare si constientizare a populatiei 

scolare în vederea neînceperii 
consumului de droguri, în cadrul 
programelor scolare, extrascolare si 
de petrecere a timpului liber. 

  

 



 

- Implementarea unui proiect de formare 
în domeniul adic iilor destinate destinat 
personalului didactic din învatamântul 
preuniversitar. 

Centrul de Prevenire, 
Evaluare si Consiliere 

Antidrog Buzau 

Coordonator 
CEPECA 

2018 

 

- Organizarea la nivel local a unor 
seminarii cu tema „Bune practici în 
prevenirea consumului de droguri în mediul 
scolar” 

Centrul de Prevenire, 
Evaluare si Consiliere 

Antidrog Buzau 

Coordonator 
CEPECA 

Permanent 

1.8 

Cresterea nivelului de sensibilizare si 

responsabilizare a familiilor în vederea 
oferirii de modele pozitive copiilor, în 
cadrul programelor de informare, 

educare si constientizare cu privire la 

efectele consumului de droguri. 

   

 

- Implementarea unei campanii nationale 
de informare, educare si constientizare a 
familiilor. 

Centrul de Prevenire, 
Evaluare si Consiliere 

Antidrog Buzau 

Coordonator 
CEPECA 

2018 

1.9 
Dezvoltarea marketing-ului de imagine 

al institu iei    

 

- Conferin e de presă sus inute pe 
probleme privind evolu ii în planul reformei 
institu ionale la nivel local, adoptarea şi 
implementarea unor proiecte şi concepte, 
precum şi prezentarea unor subiecte de 
actualitate  din activitatea poli iei,  
jandarmeriei si C.E.P.C.A. 

Inspectoratul de Poli ie 
Jude ean Buzău 

Inspectoratul de Jandarmi 
Jude ean Buzău 

CEPECA 

 
 

Inspectori şefi 
Coordonator 

CEPECA 

 
 

Când este cazul 

2. SITUA II DE URGEN     

2.1. 

Intensificarea activit ii de informare 
preventiv , adaptat  la specificul 
zonei de competen , situa ia 
operativ , zonele vulnerabile din jude  

şi adaptarea mijloacelor de diseminare 
şi a mesajului în raport cu gradul de 
preg tire a persoanelor vizate 

   

 - Desfăşurarea activită ilor de informare  Inspector şef  Trimestrial  



preventivă conform calendarului stabilit Inspectoratul pentru 
Situa ii de Urgen ă ,,Neron 

Lupaşcu” Buzău 

 

 
- Monitorizarea permanentă a activită ilor 
specifice 

Inspectoratul pentru 
Situa ii de Urgen ă ,,Neron 

Lupaşcu” Buzău 
Inspector şef  Trimestrial  

 

2.2. 
Îmbun t irea sistemului jude ean de 
management al situa iilor de urgen  

   

 
-Planificarea şi participarea la cursurile 
organizate în centrele zonale a personalului 
cu responsabilită i la nivel local. 

 
Inspectoratul pentru 

Situa ii de Urgen ă ,,Neron 
Lupaşcu” Buzău 

Inspector şef  Trimestrial 
 

 

-Planificarea şi desfăşurarea de convocări, 
exerci ii şi instructaje de pregătire a 
personalului din serviciile voluntare şi 
private pentru situa ii de urgen ă şi a 
cadrelor cu atribu ii în domeniul situa iilor 
de urgen ă de la operatori economici, 
institu ii şi localită i. 

 
Inspectoratul pentru 

Situa ii de Urgen ă ,,Neron 
Lupaşcu” Buzău 

Inspector şef  Trimestrial 
 

2.3. 

Gestionarea cu maxim  eficien  a 
situa iilor de urgen  în vederea 
diminu rii riscurilor şi creşterii 
gradului de siguran  al cet enilor 

   

 

- Sprijinirea autorită ilor administra iei 
publice locale în situa ii de urgen ă pentru 
acordarea de asisten ă popula iei şi pentru 
managementul consecin elor dezastrelor 
sau a accidentelor tehnologice. 

Inspectoratul pentru 
Situa ii de Urgen ă ,,Neron 

Lupaşcu” Buzău 
Inspector şef  Trimestrial 

 

 

- Asigurarea transparen ei procedurale şi a 
predictibilită ii evolu iei situa iei operative 
la nivel de zonă de competen ă, care să 
genereze optimizarea sistemului 
informa ional decizional şi promovarea pe 
orizontală şi pe verticală a informa iei în 
conformitate cu competen ele atribuite, 

 
Inspectoratul pentru 

Situa ii de Urgen ă ,,Neron 
Lupaşcu” Buzău 

Inspector şef  Trimestrial 
 



func ii de sprijin. Întărirea autonomiei 
deciziei concomitent cu creşterea 
responsabilită ii publice. 

 
- Dezvoltarea şi interoperabilizarea tuturor 
bazelor de date din domeniul răspuns 
operativ în situa ii de urgen ă 

Inspectoratul pentru 
Situa ii de Urgen ă ,,Neron 

Lupaşcu” Buzău 
Inspector şef  Trimestrial 

 

2.4. 
Implementarea programelor de 
dezvoltare interinstitu ionale 

   

 
- Îmbunătă irea cooperării şi colaborării 
interinstitu ionale privind managementul 
situa iilor de urgen ă 

Inspectoratul pentru 
Situa ii de Urgen ă ,,Neron 

Lupaşcu” Buzău 
Inspector şef  Trimestrial 

 

 

-Perfec ionarea procesului de analiză, 
evaluare şi coordonare a interven iei 
specifice în cadrul institu inal şi/sau 
interinstitu ional. 

Inspectoratul pentru 
Situa ii de Urgen ă ,,Neron 

Lupaşcu” Buzău 
Inspector şef  Trimestrial 

 

2.5. Creşterea capacit ii opera ionale    

 

- Îmbunătă irea nivelului de 
interoperabilitate şi eficientizarea utilizării 
capabilită ilor la nivel jude ean pentru 
asigurarea coeren ei şi completarită ii pe 
timpul îndeplinirii misiunilor şi a sarcinilor 
specifice 

Inspectoratul pentru 
Situa ii de Urgen ă ,,Neron 

Lupaşcu” Buzău 
Inspector şef  

 
Trimestrial 

 

 

- Continuarea participării la exerci ii şi 
antrenamente, participarea activă la 
exerci iile înscrise în programele elaborate 
de la eşalonul superior în plan na ional şi 
interna ional 

Inspectoratul pentru 
Situa ii de Urgen ă ,,Neron 

Lupaşcu” Buzău 
Inspector şef  

 
Trimestrial 

 

 

- Continuarea demersurilor pentru 
înfiin area de noi puncte de lucru în zona 
de competen ă pentru reducerea timpilor 
de răspuns 

Inspectoratul pentru 
Situa ii de Urgen ă ,,Neron 

Lupaşcu” Buzău 
Inspector şef  

 
Trimestrial 

 

 
 
 



0. 1. 2. 3. 4. 

XI ADMINISTRA IE PUBLIC    

1. 
Creşterea eficien ei şi a 
transparen ei în activitate a 
institu iilor din administra ia public  

   

 
- Îmbunătă irea accesului popula iei la 
informa iile de interes public 

Institu ia Prefectului 
Jude ului Buzău 

Şefii structurilor de 
specialitate din cadrul 
Institu iei Prefectului 

Jude ul Buzău 

Permanent 

 

- Consolidarea capacită ii institu ionale în 
activitatea de verificare a legalită ii actelor 
administrative emise/adoptate de 
autorită ile administra iei publice locale 

Institu ia Prefectului 
Jude ului Buzău 

Şeful structurii de 
specialitate din cadrul 
Institu iei Prefectului 

Jude ului Buzău 

Trimestrial 

 

- Creşterea gradului de reprezentare a 
Guvernului în plan local prin 
supravegherea respectării legii şi a altor 
acte normative la nivelul jude ului 

Institu ia Prefectului 
Jude ului Buzău 

Şefii structurilor de 
specialitate din cadrul 
Institu iei Prefectului 

Jude ul Buzău 

Trimestrial 

 

- Eficientizarea procesului de monitorizare 
a modului de exercitare de către primari, 
respectiv preşedintele Consiliului Jude ean 
a atribu iilor delegate şi executate de 
către aceştia în numele statului 

Institu ia Prefectului 
Jude ului Buzău 

Şefii structurilor de 
specialitate din cadrul 
Institu iei Prefectului 

Jude ului Buzău 

Trimestrial 

 

- Creşterea gradului de implicare în 
vederea îndeplinirii atribu iilor ce revin 
prefectului în domeniul organizării şi 
desfăşurării alegerilor locale par iale  

Institu ia Prefectului 
Jude ului Buzău 

Şefii structurilor de 
specialitate din cadrul 
Institu iei Prefectului 

Jude ului Buzău 

Trimestrial 

 
- Monitorizarea Programului de dezvoltare 
a sistemului de control intern/managerial 
la nivelul institu iei 

Institu ia Prefectului 
Jude ului Buzău  

Grupul de lucru de la 
nivelul Institu iei 

Prefectului Jude ului 
Buzău 

Semestrial 

2. 

Men inerea climatului de pace social  
şi a unei comunic ri permanente cu 
toate nivelurile institu ionale şi 
sociale, pentru prevenirea tensiunilor 
sociale 

Institu ia Prefectului 
Jude ului Buzău 

Şeful structurii de 
specialitate din cadrul 
Institu iei Prefectului 

Jude ului Buzău 

Permanent 



3. 
Prevenirea şi combaterea corup iei 
în rândurile personalului     

 
- Implementarea Strategiei na ionale 
pentru combaterea corup iei 

Institu ia Prefectului 
Jude ului Buzău  

Grupul de ac iune 
anticorup ie la nivelul 
Institu iei Prefectului 

Jude ului Buzău 

Permanent 

4. 
Creşterea siguran ei civice în zona 
institu iilor de înv mânt 
preuniversitar 

   

 

- Monitorizarea Planului Teritorial Comun 
de Ac iune pentru creşterea gradului de 
siguran ă a elevilor şi a personalului 
didactic şi prevenirea delincven ei juvenile 
în incinta şi în zona  adiacentă unită ilor 
de învă ămât preuniversitar  

Institu ia Prefectului 
Jude ului Buzău 

 

Şeful structurii de 
specialitate din cadrul 
Institu iei Prefectului 

Jude ului Buzău 

Semestrial 

5. 
Monitorizarea derul rii Programului 

opera ional de Ajutorarea persoanelor 
defavorizate la nivelul UAT-urilor 

Institu ia Prefectului 
Jude ului Buzău 

Grup de lucru pentru 
implementarea POAD 

31.12.2018 

6. 
Creşterea gradului de satisfac ie al 
cet enilor în raport cu serviciile 
prestate 

Institu ia Prefectului 
Jude ului Buzău 

Şefii structurilor de 
specialitate din cadrul 
Institu iei Prefectului 

Jude ului Buzău 

Permanent 

7. 
Îmbun t irea managementului 
situa iilor de urgen  

Institu ia Prefectului 
Jude ului Buzău 

Şeful structurii de 
specialitate din cadrul 
Institu iei Prefectului 

Jude ului Buzău 

Permanent 

8. 
Îmbun t irea managementului 
func iei publice 

   

 

- Formarea continuă a personalului şi 
implementarea Planului anual de 
perfec ionare profesională şi 
implementarea Planului anual de 
ocupare 

Institu ia Prefectului 
Jude ului Buzău 

Şefii structurilor de 
specialitate din cadrul 
Institu iei Prefectului 

Jude ul Buzău 

Potrivit 
planurilor 
proprii de 

perfec ionare 
profesională şi 

de ocupare 

 - Monitorizarea şi controlul modului de Institu ia Prefectului Func ionarii publici din Permanent 



aplicare a legisla iei privind func ia 
publică şi func ionarii publici în cadrul 
institu iilor publice deconcentrate şi 
administra iilor publice locale 

Jude ului Buzău 
 

cadrul Institu iei 
Prefectului Jude ului 
Buzău desemna i ca 
reprezentan i ANFP  

9. 
Investi ii în infrastructura local  în 
contextul dezvolt rii regionale 
durabile şi echilibrate 

   

 Consiliul Jude ean Buz u    

 
Reabilitare clădire B-dul N. Bălcescu nr. 
44 
Valoare – 550 mii lei buget local  

Consiliul Jude ean 
Buzău 

Preşedintele Consiliului 
Jude ean 

2018 

 

Construire sală multifunc ională cu 
gradene şi func iuni conexe pentru 
persoanele cu dizabilită i, mun. Buzău, 
str. Horticolei nr. 56 
Valoare - 16.790,15 mii lei, din care: 
16.183,78 mii lei buget de stat (CNI) şi 
610 mii lei buget local  

Consiliul Jude ean 
Buzău 

Preşedintele Consiliului 
Jude ean 

01.05.2019 

 

Reabilitare structurală şi func ională a 
Spitalului Jude ean de Urgen ă Buzău – 
etapa I – Modernizare şi extindere bloc 
operator  
Valoare – 1.500 mii lei buget local 

Consiliul Jude ean 
Buzău 

Preşedintele Consiliului 
Jude ean 

2019 

 

Modernizare DJ 220, km 87+400 – 
93+700 Valea Salciei - Săruleşti (PNDL) 
Valoare – 15.749 mii lei, din care 150 
mii buget local pe 2018 

Consiliul Jude ean 
Buzău 

Preşedintele Consiliului 
Jude ean 

2018 

 

Reabilitare DJ 203L, km 17+200 – 
29+400, Pîrscov - Cozieni (PNDL)  
Valoare – 24.889 mii lei, din care:2.800 
mii lei buget de stat şi 800 mii lei buget 
local pe 2018 

Consiliul Jude ean 
Buzău 

Preşedintele Consiliului 
Jude ean 

2018 

 
Reabilitare DJ 203K, Mărăcineni - Podu 
Muncii, km 38+000 – 75+000 (PNDL)  
Valoare – 106.859 mii lei, din care 500 

Consiliul Jude ean 
Buzău 

Preşedintele Consiliului 
Jude ean 

2021 



mii lei buget local pe 2018 

 

Reabilitare DJ 203L, Cozieni – Bozioru – 
Brăeşti, km 29+400 – 50+000 (PNDL) 
Valoare – 80.372 mii lei, din care: 225 
mii lei buget local pe 2018 

Consiliul Jude ean 
Buzău 

Preşedintele Consiliului 
Jude ean 

2020 

 

Refacere pod peste râul Buzău, satul 
Vadu Paşii (PNDL) 
Valoare 34.153 mii lei, din care: 2.000 
mii lei buget de stat şi 250 mii lei buget 
local pe 2018 

Consiliul Jude ean 
Buzău 

Preşedintele Consiliului 
Jude ean 

2020 

 
 

Modernizare DJ 204C, km 60+000 – 
84+500, lim. jud. Vrancea – Bisoca – 
Săruleşti – Vintilă Vodă (PNDL) 
Valoare – 100.992 mii lei, din care 500 
mii lei buget local pe 2018 

Consiliul Jude ean 
Buzău 

Preşedintele Consiliului 
Jude ean 

2020 

 
 

Modernizare DJ 203H, km 16+000 – 
25+500, Buda – Alexandru Odobescu 
(lim. jud. Vrancea) - PNDL 
Valoare 19.401 mii lei, din care: 
4.116,62 mii lei buget de stat şi 
3.883,38 mii lei buget local pe 2018 

Consiliul Jude ean 
Buzău 

Preşedintele Consiliului 
Jude ean 

2019 

 
Refacere DJ 203G, km 37+800, Poiana 
Pinului 
Valoare – 952 mii lei (buget local) 

Consiliul Jude ean 
Buzău 

Preşedintele Consiliului 
Jude ean 

2018 

 
 

Consolidare DJ 103P, km 25+350, sat 
Valea Nehoiului, oraş Nehoiu 
Valoare – 3.681 mii lei, din care 500 mii 
lei buget local pe 2018 

Consiliul Jude ean 
Buzău 

Preşedintele Consiliului 
Jude ean 

2018 

 
Restabilire şi refacere circula ie DJ 204C, 
km 81+200 Săruleşti 
Valoare – 1.700 mii lei (buget local) 

Consiliul Jude ean 
Buzău 

Preşedintele Consiliului 
Jude ean 

2018 

 

Interven ie de urgen ă pentru 
diminuarea efectelor produse de 
precipita iile abundente din perioada 22-
25 iulie 2017 – Lotul 1, DJ 102F, km 

Consiliul Jude ean 
Buzău 

Preşedintele Consiliului 
Jude ean 

2018 



16+800 – 16+920, Berca – Chiliile 
Valoare – 1.485 mii lei (buget local) 

 

Interven ie de urgen ă pentru 
diminuarea efectelor produse de 
precipita iile abundente din perioada 22-
25 iulie 2017 – Lotul 2, DJ 102F, km 
19+500 – Chiliile  
Valoare – 1.315 mii lei (buget local) 

Consiliul Jude ean 
Buzău 

Preşedintele Consiliului 
Jude ean 

2018 

 

Interven ie de urgen ă pentru 
diminuarea efectelor produse de 
precipita iile abundente din perioada 22-
25 iulie 2017 – Lotul 3, DJ 203K, km 
91+800 – 92+900 şi pod km 92+520, 
com. Lopătari 
Valoare – 5.180 mii lei (buget local) 

Consiliul Jude ean 
Buzău 

Preşedintele Consiliului 
Jude ean 

2018 

 

Reabilitare DJ 102C, km 33+832 – 
45+209, limită jude  Prahova - Buda 
Crăciuneşti – Scărişoara – Bărăşti 
(DN10) 
Valoare - 20.768 mii lei, din care 1.000 
mii lei buget local pe 2018 

Consiliul Jude ean 
Buzău 

Preşedintele Consiliului 
Jude ean 

2020 

 

Modernizare DJ 203C, km 17+300 – 
19+000 Florica  
Valoare - 3.421 mii lei din care 1.000 
mii lei buget local pe 2018 

Consiliul Jude ean 
Buzău 

Preşedintele Consiliului 
Jude ean 

2020 

 

Modernizare DJ 203A, km 55+900 – 
60+000 Amara – Stăvărăşti- lim. Brăila 
Valoare - 7.116 mii lei din care 1.000 
mii lei buget local pe 2018 

Consiliul Jude ean 
Buzău 

Preşedintele Consiliului 
Jude ean 

2020 

 
 

Modernizare DJ 203A, km 13+300 – 
15+000, Mărgăriteşti - Batogu 
Valoare – 4.260 mii lei din care 800 mii 
lei buget local pe 2018 

Consiliul Jude ean 
Buzău 

Preşedintele Consiliului 
Jude ean 

2020 

 
Modernizare DJ 203A, km 15+000 – 
22+000, Batogu – Murgeşti - Livada 

Consiliul Jude ean 
Buzău 

Preşedintele Consiliului 
Jude ean 

2020 



Valoare – 15.249 mii lei din care 1.000 
mii lei buget local pe 2018 

 
 

Modernizare DJ 220, km 70+000 – 
78+500, Buda – Valea Salciei 
Valoare – 15.568 mii lei din care 1.000 
mii lei buget local pe 2018 

Consiliul Jude ean 
Buzău 

Preşedintele Consiliului 
Jude ean 

2020 

 

Consolidare zonă alunecătoare DJ 203H, 
km 11+520 – 11+680, Topliceni 
Valoare – 882 mii lei din care 800 mii lei 
buget local 

Consiliul Jude ean 
Buzău 

Preşedintele Consiliului 
Jude ean 

2018 

 
Consolidare zid sprijin DJ 203G, km 
15+700 – 15+900, La Prag, Monteoru 
Valoare – 400 mii lei buget local 

Consiliul Jude ean 
Buzău 

Preşedintele Consiliului 
Jude ean 

2018 

 

Refacere DJ 220, km 58+000 – 70+000, 
Murgeşti – Pardoşi – Buda – lucrări 
calamită i 
Valoare – 5.728 mii lei din care 1.489,65 
mii lei buget local pe 2018 

Consiliul Jude ean 
Buzău 

Preşedintele Consiliului 
Jude ean 

2020 

 

Refacere DJ 220, km 64+300 – 64+500, 
Pardoşi – lucrări calamită i 
Valoare – 3.100 mii lei buget local pe 
2018 

Consiliul Jude ean 
Buzău 

Preşedintele Consiliului 
Jude ean 

2019 

 

Decolmatare şi recalibrare albie pod pe 
DJ 220, km 60+500 peste pârâul 
Câlnău, comuna Pardoşi – lucrări 
calamită i 
Valoare 500 mii lei buget local pe 2018 

Consiliul Jude ean 
Buzău 

Preşedintele Consiliului 
Jude ean 

2019 

 
 

Refacere DJ 205, km 26+800, Breaza – 
lucrări calamită i 
Valoare – 1.500 mii lei buget local pe 
2018 

Consiliul Jude ean 
Buzău 

Preşedintele Consiliului 
Jude ean 

2019 

 

Refacere DJ 205, km 37+030, Fin eşti – 
lucrări calamită i 
Valoare – 889 mii lei buget local pe 
2018 

Consiliul Jude ean 
Buzău 

Preşedintele Consiliului 
Jude ean 

2019 



 

Restabilire condi ii de circula ie şi 
refacere DJ 204M, km 0+000 – 6+500, 
Mânzăleşti - Jgheab  
Valoare – 4.878 mii lei din care 2.200 
mii lei buget local pe 2018 

Consiliul Jude ean 
Buzău 

Preşedintele Consiliului 
Jude ean 

2018 

 
Consolidare DJ 102B, km 25+100 
Zeletin 
Valoare – 800 mii lei buget local 

Consiliul Jude ean 
Buzău 

Preşedintele Consiliului 
Jude ean 

2018 

 

Refacere DJ 220A, km 0+300 Policiori, 
com. Scor oasa – lucrări calamită i 
Valoare – 1.400 mii lei buget local pe 
2018 

Consiliul Jude ean 
Buzău 

Preşedintele Consiliului 
Jude ean 

2020 

 

Refacere DJ 204L, km 8+000 - 13+000, 
com. Buda, Spidele – lucrări calamită i 
Valoare – 3.712 mii lei din care 1.400 
mii lei buget local pe 2018 

Consiliul Jude ean 
Buzău 

Preşedintele Consiliului 
Jude ean 

2019 

 

Refacere zonă calamitată pe DJ 203L, 
km 27+200, comuna Cozieni – lucrări 
calamită i 
Valoare – 1.359 mii lei din care 1.000 
mii lei buget local pe 2018 

Consiliul Jude ean 
Buzău 

Preşedintele Consiliului 
Jude ean 

2019 

 

Repara ii capitale pod peste pârâul 
Slănic pe DJ 203K, km 80+000, loc. 
Vintilă Vodă  
Valoare 1.500 mii lei buget local pe 
2018 

Consiliul Jude ean 
Buzău 

Preşedintele Consiliului 
Jude ean 

2020 

 
 

Repara ii capitale pod peste râul Buzău 
pe DJ 203K, km 127+550 Nehoiaşu  
Valoare - 2.000 mii lei buget local pe 
2018 

Consiliul Jude ean 
Buzău 

Preşedintele Consiliului 
Jude ean 

2020 

 Prim ria municipiului Buz u    

 

Reabilitare integrală interior şi exterior 
C3,C5,C6,C7 la Colegiul Na ional Mihai 
Eminescu în mun. Buzău 
Valoare – 24.965 mii lei buget de stat 

Primăria municipiului 
Buzău 

Primar 2020 



(PNDL) 

 
Amenajare locuri de joacă, mun. Buzău 
Valoare – 330 mii lei (buget local) 

Primăria municipiului 
Buzău 

Primar 2018 

 

Construire monument de for public 
“Statuia Al. Marghiloman” în Parcul 
Marghiloman în mun. Buzău 
Valoare – 300 mii lei (buget local) 

Primăria municipiului 
Buzău 

Primar 2018 

 
Reabilitare Dom – cimitirul Eroilor, mun. 
Buzău 
Valoare - 170 mii lei (buget local) 

Primăria municipiului 
Buzău 

Primar 2018 

 

Reabilitare termică blocuri de locuin e 
C2, 12E, C5 din mun. Buzău 
Valoare – 5.238 mii lei din care 1.052 
mii lei buget de stat, 2.103 mii lei buget 
local şi 1.332 mii lei fonduri UE pe 2018 

Primăria municipiului 
Buzău 

Primar 2019 

 
Amenajare platforme deşeuri menajere 
îngropate în mun. Buzău 
Valoare - 525 mii lei buget local 

Primăria municipiului 
Buzău 

Primar 2018 

 
Reabilitare str. Mr. Av. Ioan Peneş, str. 
Aerodromului, intr. Avia iei, mun. Buzău 
Valoare – 600 mii lei buget local 

Primăria municipiului 
Buzău 

Primar 2018 

 

Reabilitare trotuare şi piste biciclete str. 
Uniriitronson Centura Nord – bd. Al. 
Averescu, mun. Buzău 
Valoare – 1.000 mii lei buget local 

Primăria municipiului 
Buzău 

Primar 2018 

 Prim ria municipiului Rm. S rat    

 

Amenajare spa ii verzi în cartierele 
Anghel Saligny şi Extindere Şlam Râmnic 
şi realizarea unor investi ii adiacente, 
mun. Rm. Sărat 
Valoare – 5.984,84 mii lei, din care: 
198,79 mii lei buget local şi 5.786,05 mii 
lei fonduri UE (POR) 

Primăria municipiului 
Rm. Sărat Primar 2020 

 Creşterea mobilită ii urbane prin Primăria municipiului Primar 2020 



investi ii cu caracter integrat în 
infrastructura de transport public pentru 
reducerea emisiilor GES 
Valoare – 45.000 mii lei, din care: 900 
mii lei buget local şi 36.000 mii lei 
fonduri UE (POR) 

Rm. Sărat 

 

Îmbunătă irea spa iilor publice urbane în 
municipiul Rm. Sărat 
Valoare – 8.000 mii lei, din care: 160 
mii lei buget local şi 7.840 mii lei fonduri 
UE (POR) 

Primăria municipiului 
Rm. Sărat Primar 2020 

 

Punerea în valoare a poten ialului istoric 
şi arhitectural, prin reabilitarea şi 
conservarea imobilului “Casa Lupescu” 
în vederea amenajării unui Centru de 
tineret în municipiul Rm. Sărat 
Valoare – 8.174,618 mii lei, din care: 
163,492 mii lei buget local şi 8.011,126 
mii lei fonduri UE (POR) 

Primăria municipiului 
Rm. Sărat Primar 2020 

 

Iluminat public cu led în municipiul Rm. 
Sărat  
Valoare – 6.075,577 mii lei, din care: 
1.735,879 mii lei buget local şi 
4.339,698 mii lei alte programe cu 
finan are externă 

Primăria municipiului 
Rm. Sărat Primar 2020 

 

Reabilitare/ Restaurare Colegiul Na ional 
“Al. Vlahu ă” ,  mun. Rm. Sărat 
Valoare - 18.498,065 mii lei, din care: 
16.613,547 mii lei buget de stat (PNDL) 
şi 1.884,518 mii lei buget local  

Primăria municipiului 
Rm. Sărat Primar 2020 

 

Modernizare şi extindere Şcoală 
Gimnazială “Dr. Ilie Pavel”, mun. Rm. 
Sărat 
Valoare - 4.085,845 mii lei, din care: 
3.927,135 mii lei buget de stat (PNDL) 

Primăria municipiului 
Rm. Sărat Primar 2020 



şi 158,710 mii lei buget local  

 

Modernizare străzi în mun. Rm. Sărat 
Valoare - 20.306,313 mii lei, din care: 
19.798,707 mii lei buget de stat (PNDL) 
şi 507,606 mii lei buget local  

Primăria municipiului 
Rm. Sărat Primar 2020 

 

Lucrări de construc ii pentru obiectivul 
de investi ii blocuri locuin e 56 
apartamente pentru tineri destinate 
închirierii, municipiul Rm. Sărat 
Valoare – 10.030,00 mii lei, din care: 
9.980,00 mii lei buget de stat 
(MDRAP/ANL) şi 50,00 mii lei buget local 

Primăria municipiului 
Rm. Sărat Primar 2020 

 

Lucrări de construc ii pentru obiectivul 
de investi ii blocuri locuin e medici 
reziden i 12 apartamente destinate 
închirierii, municipiul Rm. Sărat 
Valoare – 4.345,186 mii lei, din care: 
4.295,186 mii lei buget de stat 
(MDRAP/ANL) şi 50,00 mii lei buget local 

Primăria municipiului 
Rm. Sărat Primar 2020 

 

Deviere re ele electrice de medie 
tensiune pe amplasament case Bariera 
Focşani, municipiul Rm. Sărat 
Valoare – 900,872 mii lei (buget local) 

Primăria municipiului 
Rm. Sărat Primar 2018 

 
Extindere re ea electrică Bariera Focşani 
etapa II 
Valoare – 1.800 mii lei (buget local) 

Primăria municipiului 
Rm. Sărat Primar 2018 

 
Extindere re ea gaze naturale cartier 
Bariera Focşani  
Valoare – 1.500 mii lei (buget local) 

Primăria municipiului 
Rm. Sărat Primar 2018 

 
Extindere re ea gaze naturale în cartier 
Anghel Saligny 
Valoare – 1.500 mii lei (buget local) 

Primăria municipiului 
Rm. Sărat Primar 2018 

 
Asfaltare străzile Rîmnei, Poiana Mărului, 
Budei, Cloşca, Pitrele Fetei, Jitia 
Valoare – 1.594,60 mii lei (buget local) 

Primăria municipiului 
Rm. Sărat Primar 2018 



 
Amenajare sediu jandarmi, mun. Rm. 
Sărat 
Valoare – 312,500 mii lei (buget local) 

Primăria municipiului 
Rm. Sărat Primar 2018 

 
Realizare sens giratoriu cartier Bariera 
Focşani, mun. Rm. Sărat 
Valoare – 200 mii lei (buget local) 

Primăria municipiului 
Rm. Sărat Primar 2018 

 

Utilită i şi amenajări exterioare pentru 
GPN nr. 9 din cartier Şlam Rîmnic, 
municipiul Rm. Sărat 
Valoare – 257,807 mii lei, din care: 
180,96 mii lei buget de stat şi 10,00 mii 
lei buget local 

Primăria municipiului 
Rm. Sărat Primar 2018 

 Prim ria oraşului Nehoiu    

 

Modernizare drumuri/ străzi de interes 
local în oraşul Nehoiu 
Valoare – 12.309,820 mii lei, din care: 
11.742,680 mii lei buget de stat (PNDL) şi 
567,140 mii lei buget local 

Primăria oraşului 
Nehoiu 

Primar 2020 

 

Reabilitare, modernizare şi extindere 
GPP, oraş Nehoiu 
Valoare – 978,49 mii lei, din care: 
889,75 mii lei buget de stat (PNDL) şi 
88,74 mii lei buget local 

Primăria oraşului 
Nehoiu 

Primar 2018 

 
Amenajare Pia ă cereale, oraş Nehoiu 
Valoare – 103,20 mii lei buget local 

Primăria oraşului 
Nehoiu 

Primar 2018 

 

Modernizare sistem de iluminat public, 
oraş Nehoiu 
Valoare – 2.990,80 mii lei din care 
448,62 mii lei buget local şi 2.542,18 mii 
lei alte programe (fonduri elve iene) 

Primăria oraşului 
Nehoiu 

Primar 2019 

 

Reabilitare re ele termice în oraşul 
Nehoiu 
Valoare – 2.000 mii lei din care 1.400 
mii lei buget de stat şi 600 mii lei buget 
local 

Primăria oraşului 
Nehoiu 

Primar 2018 



 Prim ria oraşului P târlagele    

 

Modernizarea străzi şi DC 91 în oraşul 
Pătârlagele  
Valoare – 5.881 mii lei, din care: 5.586 
mii lei buget de stat (PNDL) şi 345 mii lei 
buget local 

Primăria oraşului 
Pătârlagele 

Primar 2020 

 

Lucrări de consolidare maluri, pode e, prin 
construc ia de praguri de fund şi şan uri 
de scurgere în satele componente ale 
oraşului Pătârlagele 
Valoare – 400.000 mii lei buget local 

Primăria oraşului 
Pătârlagele 

Primar 2018 

 

Lucrări de repara ii capitale la trotuarele 
de pe DN 10 Buzău – Braşov, în oraşul 
Pătârlagele, tronsonul Tudor Vladimirescu 
– Pod Valea Viei 
Valoare – 150 mii lei buget local 

Primăria oraşului 
Pătârlagele 

Primar 2018 

 

Lucrări de asfaltare, între inere şi reparare 
drumuri în satele componente ale oraşului 
Pătârlagele 
Valoare – 250 mii lei buget local 

Primăria oraşului 
Pătârlagele 

Primar 2018 

 

Asfaltare drumuri locale în oraşul 
Pătârlagele (GAL Valea Buzăului) 
Valoare – 578 mii lei, din care 84 mii lei 
buget de stat şi 494 mii lei buget local 

Primăria oraşului 
Pătârlagele 

Primar 2018 

 Prim ria oraşului Pogoanele    

 
Asfaltare str. Mihai eminescu, oraş 
Pogoanele 
Valoare – 100 mii lei buget local 

Primăria oraşului 
Pogoanele 

Primar 2018 

 

Modernizări străzi, drumuri de interes 
local în oraşul Pogoanele 
Valoare – 3.249 mii lei, din care: 3.179 
mii lei buget de stat şi 70 mii lei buget 
local 

Primăria oraşului 
Pogoanele 

Primar 2018 

 
Amenajare alei şi tarabe, pia ă oraş  
Pogoanele, str. I.L.Caragiale 
Valoare – 100 mii lei buget local 

Primăria oraşului 
Pogoanele 

Primar 2018 



 

Construire bază sportivă, teren fotbal, 
gazon sintetic şi teren de tenis 
Valoare – 547 mii lei, din care: 270 mii 
lei buget local şi 277 mii lei fonduri UE 

Primăria oraşului 
Pogoanele 

Primar 2018 

 
Modernizare prin pietruire străzi oraş 
Pogoanele şi sat Căldărăşti 
Valoare – 440 mii lei buget local 

Primăria oraşului 
Pogoanele 

Primar 2018 

 Prim ria comunei Amaru    

 

Alimentare cu apă potabilă satele Lacu 
Sinaia şi Scor eanca, com. Amaru 
Valoare – 2.255,473 mii lei, din care: 
2.176,338 mii lei buget de stat şi 79,135 
mii lei buget local 

Primăria comunei 
Amaru 

Primar 2018 

 

Asfaltare drumuri de interes local, sat 
Amaru, com. Amaru 
Valoare – 3.490,540 mii lei, din care: 
3.355,152 mii lei buget de stat şi 
135,388 mii lei buget local 

Primăria comunei 
Amaru 

Primar 2018 

 Prim ria Balta Alb     

 

Centru social de zi şi asisten ă pentru 
copii cu program de tip after school, 
com. Balta Albă 
Valoare – 2.459,30 mii lei, din care: 674 
mii lei buget local şi 1.785,30 mii lei 
program finan are externă 

Primăria comunei  
Balta Albă 

Primar 2018 

 Prim ria comunei Beceni    

 
Finalizare construc ie sediu Primărie, 
com. Beceni 
Valoare – 485 mii lei (buget local) 

Primăria comunei 
Beceni 

Primar 2018 

 

Reabilitare, modernizare, extindere şi 
dotare Şcoală sat Gura Dimienii, com. 
Beceni 
Valoare – 2.617 mii lei, din care: 2.463 
mii lei buget de stat şi 154 mii lei buget 
local 

Primăria comunei 
Beceni 

Primar 2020 



 

Reabilitare, modernizare, extindere şi 
dotare Dispensar medical în sat 
Mărgări i, com. Beceni 
Valoare – 1.407 mii lei, din care: 1.298 
mii lei buget de stat şi 109 mii lei buget 
local 

Primăria comunei 
Beceni 

Primar 2020 

 
Modernizarea sistemului de iluminat 
public stradal, com. Beceni 
Valoare – 442 mii lei (buget local) 

Primăria comunei 
Beceni 

Primar 2020 

 

Amenajare terenuri de sport la Şcoala 
gimnazială Valea Părului şi Şcoala 
Gimnazială Gura Dimienii, com. Beceni 
Valoare – 582 mii lei, din care: 120 mii 
lei buget local şi 462 mii lei Alte 
programe 

Primăria comunei 
Beceni 

Primar 2019 

 Prim ria comunei Bisoca    

 

Înfiin are sistem de alimentare cu apă în 
com. Bisoca 
Valoare – 4.534 mii lei, din care: 4.113 
mii lei buget de stat (PNDL) şi 421 mii 
lei buget local 

Primăria comunei 
Bisoca 

Primar 2020 

 Prim ria comunei Bl jani    

 

Modernizare drumuri de interes local, 
satele Blăjani şi Soreşti, com. Blăjani 
Valoare – 1.037,646 mii lei, din care: 
1.003,502 mii lei buget de stat (PNDL) 
şi 34,144 mii lei buget local 

Primăria comunei 
Blăjani Primar 2018 

 

Construc ie pode e acces cur i 
proprietate privată şi rigole scurgere apă 
în satele Soreşti şi Blăjani, com. Blăjani 
(DS 6 şi DS 33) 
Valoare – 100 mii lei (buget local)  

Primăria comunei 
Blăjani Primar 2018 

 
Modernizare drumuri de interes local în 
localitatea Soreşti, com. Blăjani 
Valoare – 530,66 mii lei buget local 

Primăria comunei 
Blăjani Primar 2018 



 
Costruire teren sport multifunc ional cu 
bazin sintetic, com. Blăjani 
Valoare – 128 mii lei buget local 

Primăria comunei 
Blăjani Primar 2018 

 Prim ria comunei Boldu    

 

Înfiin are re ea de canalizare în com. 
Boldu 
Valoare – 7.073 mii lei, din care: 6.653 
mii lei buget de stat (PNDL) şi 420 mii 
lei buget local 

Primăria comunei 
Boldu 

Primar 2018 

 Prim ria comunei Breaza    

 

Înfiin area şi dotarea unei grădini e cu 2 
săli de clasă în sat Breaza 
Valoare – 1.250 mii lei (fonduri UE – 
PNDR) 

Primăria comunei 
Breaza 

Primar 2018 

 

Lucrări de reabilitare la Şcoala Generală 
cls. I-VIII Breaza  
Valoare – 837 mii lei, din care: 732 mii 
lei buget de stat (PNDL) şi 105 mii lei 
(buget local) 

Primăria comunei 
Breaza 

Primar 2018 

 

Modernizarea, renovarea şi dotarea 
Căminului cultural din satul Vispeşti 
Valoare – 1.200 mii lei, din care: 200 
mii lei buget local şi 1.000 mii lei  
fonduri UE (PNDR) 

Primăria comunei 
Breaza 

Primar 2018 

 

Modernizarea, renovarea şi dotarea 
Căminului cultural din satul Breaza 
Valoare – 2.090 mii lei, din care: 90 mii 
lei buget local şi 2.000 mii lei  fonduri 
UE (PNDR) 

Primăria comunei 
Breaza 

Primar 2018 

 

Îmbunătă irea re elei de drumuri de 
interes local din satul Breaza 
Valoare – 350 mii lei, din care: 150 mii 
lei buget local şi 200 mii lei  fonduri UE 
(GAL) 

Primăria comunei 
Breaza 

Primar 2019 



 

Modernizare drumuri de interes local din 
comuna Breaza 
Valoare – 7.088 mii lei, din care: 6.986 
mii lei buget de stat (PNDL) şi 102 mii 
lei buget local  

Primăria comunei 
Breaza 

Primar 2019 

 

Modernizare drumuri de interes local din 
comuna Breaza, sat Bădeni 
Valoare – 440 mii lei, din care: 162 mii 
lei buget local şi 278 mii lei fonduri UE 
(GAL) 

Primăria comunei 
Breaza 

Primar 2019 

 Prim ria comunei Buda    

 

Prima înfiin are sistem de canalizare ape 
uzate şi sta ie de epurare şi prima 
înfiin are re ea de alimentare cu apă, 
împrejmuire şi spa ii tehnice, com. Buda 
Valoare – 10.875,187 mii lei, din care: 
10.218,580 mii lei buget de stat (PNDL) 
şi 656,607 mii lei buget local 

Primăria comunei Buda Primar 2018 

 

Reabilitare GPN în satul Toropăleşti, 
cătun Pietroiu, com. Buda 
Valoare – 368,553 mii lei, din care: 
316,953 mii lei buget de stat şi 51,600 
mii lei buget local 

Primăria comunei Buda Primar 2018 

 Prim ria comunei CA Rosetti    

 

Sistem de canalizare menajeră şi 
alimentare cu apă, com. CA Rosetti 
Valoare – 19.052,01 mii lei, din care: 
15.694,9 mii lei buget de stat şi 69,43 
mii lei buget local 

Primăria comunei  
CA Rosetti 

Primar 2018 

 

Lucrări Şcoala cu clasele I-VIII CA Rosetti, 
com. CA Rosetti 
Valoare – 1.728,08mii lei, din care: 
1.550,05 mii lei buget de stat şi 178,03 
mii lei buget local 

Primăria comunei  
CA Rosetti 

Primar 2018 

 Modernizare drumuri de interes local, Primăria comunei  Primar 2018 



com. CA Rosetti 
Valoare – 4.534,82 mii lei (alte 
programe cu finan are externă)  

CA Rosetti 

 Prim ria comunei Calvini    

 
Modernizare drumuri locale, com. Calvini 
Valoare – 2.167 mii lei buget de stat 
(PNDL) 

Primăria comunei 
Calvini 

Primar 2020 

 Prim ria comunei C tina    

 

Refacerea re elelor şi a gospodăriei de 
apă în cătunul Cătun, sat Corbu, com. 
Cătina  
Valoare – 512,018 mii lei, din care: 
475,998 mii lei buget de stat şi 36,020 
mii lei (buget local) 

Primăria comunei 
Cătina 

Primar 2020 

 
Extindere sistem alimentare cu apă în 
localitatea Cătina, com. Cătina 
Valoare – 529,76 mii lei (buget local)  

Primăria comunei 
Cătina 

Primar 2018 

 
Modernizare DC 56 Valea Cătinei, com. 
Cătina 
Valoare – 3.983,63 mii lei (buget local)  

Primăria comunei 
Cătina 

Primar 2018 

 
Construire punte pietonală, sat Slobozia, 
com. Cătina 
Valoare – 441,16 mii lei (buget local) 

Primăria comunei 
Cătina 

Primar 2018 

 

Reabilitarea, modernizarea şi dotarea 
aşezământului cultural Cămin Cultural, sat 
Cătina, com. Cătina 
Valoare – 1.275,55 mii lei (buget local)  

Primăria comunei 
Cătina 

Primar 2018 

 

Punct de asisten ă şi educa ie medicală, 
sat Zeletin, com. Cătina 
Valoare – 354,225 mii lei, din care: 
268,887 mii lei buget de stat şi 85,338 
mii lei buget local  

Primăria comunei 
Cătina 

Primar 2020 

 
Reabilitare sediu Primărie com. Cătina 
Valoare – 2.035,12 mii lei (buget local) 

Primăria comunei 
Cătina 

Primar 2018 

 Modernizare şi extindere grădini ă Cătina, Primăria comunei Primar 2020 



com. Cătina 
Valoare – 354,225 mii lei din care: 
268,888 mii lei buget de stat şi 85,337 
mii lei buget local 

Cătina 

 
Lucrări de corec ie toren i, sat Cătina 
(intravilan/extravilan), com. Cătina 
Valoare – 3.730,58 mii lei (buget local) 

Primăria comunei 
Cătina 

Primar 2018 

 Prim ria comunei Cern teşti    

 

Modernizare drumuri locale în com. 
Cernăteşti  
Valoare – 512,018 mii lei, din care: 
475,998 mii lei buget de stat şi 36,020 
mii lei (buget local) 

Primăria comunei 
Cernăteşti Primar 2020 

 

Trecere peste Slănic-Zărneşti de Slănic-
Căldăruşa, comuna Cernăteşti 
Valoare – 1.359,216 mii lei, din care: 
1.306,157 mii lei buget de stat (PNDL2) 
şi 53,059 mii lei (buget local) 

Primăria comunei 
Cernăteşti Primar 2020 

 Prim ria comunei Chiliile    

 

Reabilitare DC 94 Şuchea-Trestioara-
Lacul Mocearu, km 0+000–9+070, com. 
Chiliile  
Valoare – 8.156,043 mii lei, din care: 
7.867,093 mii lei buget de stat şi 
288,950 mii lei (buget local) 

Primăria comunei 
Chiliile 

Primar 2018 

 

Reabilitare, modernizare şi dotare 
Dispensar uman, com. Chiliile  
Valoare – 500,281 mii lei, din care: 440 
mii lei buget de stat şi 60,281 mii lei 
(buget local) 

Primăria comunei 
Chiliile 

Primar 2018 

 Prim ria comunei Cilibia    

 
Modernizarea străzilor 1,2,5 şi 6 sat 
Movila-Oii, com. Cilibia 
Valoare – 520 mii lei (buget local) 

Primăria comunei 
Cilibia 

Primar 2018 

 Achizi ie, dotări în vederea dezvoltării Primăria comunei Primar 2018 



serviciilor oferite de Centrul Educa ional 
Integrat pentru copiii şi tinerii din com. 
Cilibia 
Valoare – 226 mii lei, din care: 57 mii lei 
buget local şi 169 mii lei fonduri UE 
(PNDR) 

Cilibia 

 

Prima înfiin are sistem canalizare ape 
uzate şi sta ie de epurare şi prima 
înfiin are re ea de alimentare cu 
apă/împrejmuiri şi spa ii tehnice în 
satele Gara Cilibia şi Poşta, com. Cilibia 
Valoare – 5.461 mii lei, din care 5.117 
mii lei buget de stat (PNDL) şi 344 mii 
lei Buget local 

Primăria comunei 
Cilibia 

Primar 2020 

 

Construire teren de baschet şi Corp C5, 
com. Cilibia 
Valoare – 372 mii lei, din care: 142 mii 
lei buget local şi 230 mii lei fonduri UE 
(PNDR) 

Primăria comunei 
Cilibia 

Primar 2018 

 Prim ria comunei Cisl u    

 

Îmbunătă irea re elei de drumuri de 
interes local în com. Cislău 
Valoare - 4.960,657 mii lei, din care: 
4.445,029 mii lei buget de stat (PNDL) 
şi 515,628 mii lei buget local 

Primăria comunei 
Cislău 

Primar 2019 

 

Construc ie Grădini ă nr. 2 cu program 
normal în com. Cislău 
Valoare - 640,691 mii lei, din care: 
527,275 mii lei buget de stat (PNDL) şi 
113,416 mii lei buget local 

Primăria comunei 
Cislău 

Primar 2018 

 Prim ria comunei Cochirleanca    

 

Extindere alimentare cu apă sat Gara 
Boboc, com. Cochirleanca 
Valoare - 1.342,829 mii lei, din care: 
1.009,154 mii lei buget de stat şi 

Primăria comunei 
Cochirleanca 

Primar 2018 



333,672 mii lei buget local 

 

Modernizare sistem alimentare cu apă – 
sta ie tratare apă sat Boboc, com. 
Cochirleanca 
Valoare - 458,040 mii lei, din care: 
392,734 mii lei buget de stat şi 65,306 
mii lei buget local 

Primăria comunei 
Cochirleanca 

Primar 2018 

 

Modernizare sistem alimentare cu apă – 
sta ie tratare apă sat Roşioru, com. 
Cochirleanca 
Valoare - 407,621 mii lei, din care: 
349,127 mii lei buget de stat şi 58,493 
mii lei buget local 

Primăria comunei 
Cochirleanca 

Primar 2018 

 

Modernizare sistem alimentare cu apă – 
foraj apă sat Cochirleanca, com. 
Cochirleanca 
Valoare - 527,719 mii lei, din care: 
480,7 mii lei buget de stat şi 47,019 mii 
lei buget local 

Primăria comunei 
Cochirleanca 

Primar 2018 

 

Modernizare sistem alimentare cu apă – 
foraj apă sat Boboc - Gară, com. 
Cochirleanca 
Valoare - 543,391 mii lei, din care: 
494,344 mii lei buget de stat şi 49,047 
mii lei buget local 

Primăria comunei 
Cochirleanca 

Primar 2018 

 

Re ele de transport a apelor uzate 
colectate de la UM 01838 Bobocu la 
sta ia de epurare a com. Cochirleanca 
Valoare – 1.721,386 mii lei, din care: 
1.573,414 mii lei buget de stat şi 
147,972 mii lei buget local 

Primăria comunei 
Cochirleanca 

Primar 2018 

 

Reabilitare Şcoală gimnazială Boboc, 
com. Cochirleanca 
Valoare - 1.626,517 mii lei din care 
1.295,560 mii lei buget de stat şi 

Primăria comunei 
Cochirleanca 

Primar 2018 



330,957 mii lei buget local 

 
Reabilitare Cămin cultural Boboc com. 
Cochirleanca 
Valoare - 700 mii lei (buget local) 

Primăria comunei 
Cochirleanca 

Primar 2018 

 Prim ria comunei Costeşti    

 

Modernizare sistem public iluminat 
stradal, com Costeşti 
Valoare – 499 mii lei din care 484 mii lei 
buget de stat şi 15 mii lei buget local 

Primăria comunei 
Costeşti Primar 2018 

 

Modernizare DC 37 Spătaru-Gomoieşti, 
com Costeşti 
Valoare – 1.250 mii lei din care 1.200 
mii lei buget de stat şi 50 mii lei buget 
local 

Primăria comunei 
Costeşti Primar 2018 

 
Modernizare DC Pietrosu, com Costeşti 
Valoare – 100 mii lei buget local 

Primăria comunei 
Costeşti Primar 2018 

 
Betonarea rigolelor de scurgere a apei în 
satul Pietrosu, com Costeşti 
Valoare – 200 mii lei buget local 

Primăria comunei 
Costeşti Primar 2018 

 Prim ria comunei Cozieni    

 
 

Reabilitare Şcoală Gimnazială Cozieni 
Valoare – 365,448 mii lei (buget de stat 
- PNDL) 

Primăria comunei 
Cozieni 

Primar 2018 

 
 

Modernizare drumuri comunale în 
lungime de 10 km, com. Cozieni 
Valoare – 12.444,355 mii lei (buget de 
stat - PNDL) 

Primăria comunei 
Cozieni 

Primar 2020 

 Prim ria comunei Florica    

 

 

Modernizare drumuri săteşti, sat Florica, 
com. Florica 
Valoare - 8.781,655 mii lei, din care: 
8.333,942 mii lei buget de stat (PNDL) 
şi 447,623 mii lei buget local 

Primăria comunei 
Florica 

Primar 2019 

 Prim ria comunei Gher seni    



 
 

Prima înfiin are a re elei publice de apă 
uzată în com. Gherăseni 
Valoare – 1.000 mii lei, din care: 800 
mii lei buget de stat (Fondul de mediu) 
şi 200 mii lei buget local 

Primăria comunei 
Gherăseni Primar 2018 

 

 

Înfiin are platformă de gunoi grajd în 
com. Gherăseni 
Valoare – 1.000 mii lei, din care: 950 
mii lei buget de stat (MMAP- Control 
integrat poluare cu nutrien i) şi 50 mii 
lei buget local 

Primăria comunei 
Gherăseni Primar 2019 

 
 

Modernizare străzi în satele Gherăseni şi 
Sudi i în com. Gherăseni 
Valoare – 7.300 mii lei, din care: 7.000 
mii lei buget de stat (PNDL) şi 300 mii 
lei buget local 

Primăria comunei 
Gherăseni Primar 2019 

 Prim ria comunei Glodeanu S rat    

 

Reabilitare, modernizare, extindere şi 
dotare Şcoala Gimnazială Pitulicea, com. 
Glodeanu Sărat 
Valoare – 1.966,264 mii lei din care 
1.891,808 mii lei buget de stat şi 74,456 
mii lei buget local 

Primăria comunei 
Glodeanu Sărat Primar 2019 

 

Reabilitare şi modernizare drumuri 
comunale şi săteşti, com. Glodeanu 
Sărat 
Valoare – 5.851,988 mii lei din care 
5.567,661 mii lei buget de stat şi 
284,327 mii lei buget local 

Primăria comunei 
Glodeanu Sărat Primar 2019 

 

Modernizare drumuri comunale şi 
săteşti, com. Glodeanu Sărat 
Valoare – 5.670,129 mii lei din care 
1.143,437 mii lei buget local şi 
4.526,691 mii lei fonduri UE 

Primăria comunei 
Glodeanu Sărat Primar 2019 

 Corec ia calită ii apei potabile distribuită Primăria comunei Primar 2019 



în sistemul de alimentare cu apă al  
com. Glodeanu Sărat, prin dotare cu o 
sta ie de tratare 
Valoare – 2.498,624 mii lei din care 
2.296,548 mii lei buget de stat şi 
202,076 mii lei buget local 

Glodeanu Sărat 

 
Modernizare DS 4, com. Glodeanu Sărat 
Valoare – 552 mii lei din care 12 mii lei 
buget local şi 540 mii lei fonduri UE 

Primăria comunei 
Glodeanu Sărat Primar 2019 

 

Reabilitare, modernizare  şi eficientizare 
sistem iluminat public, com. Glodeanu 
Sărat 
Valoare – 450 mii lei buget local 

Primăria comunei 
Glodeanu Sărat Primar 2019 

 Prim ria comunei Glodeanu Siliştea    

 

Canalizare apă uzată menajeră, com. 
Glodeanu Siliştea 
Valoare – 14.100 mii lei buget de stat şi 
buget local 

Primăria comunei 
Glodeanu Siliştea 

Primar 2020 

 
Reabilitare clădire cu destina ie atelier 
şcolar, com. Glodeanu Sărat 
Valoare – 225 mii lei buget local 

Primăria comunei 
Glodeanu Siliştea 

Primar 2018 

 Prim ria comunei Luciu    

 

Sistem de canalizare, sta ie de epurare 
şi sta ie de tratare a apei, sat Luciu, 
com. Luciu 
Valoare – 7.755,633 mii lei, din care: 
2.922,848 mii lei buget local şi 
4.832,785 mii lei fonduri UE (PNDR) 

Primăria comunei Luciu Primar 2018 

 

Sistem de canalizare şi sta ie de 
epurare, sat Caragele, com. Luciu 
Valoare – 6.702,270 mii lei, din care: 
6.498,613 mii lei buget de stat (PNDL) 
şi 203,657 mii lei buget local 

Primăria comunei Luciu Primar 2018 

 Sta ie de tratare a apei, sat Caragele, Primăria comunei Luciu Primar 2018 



com. Luciu 
Valoare – 250 mii lei (buget local) 

 
Dotări pentru Căminul cultural, com. 
Luciu 
Valoare – 329 mii lei (fonduri UE - GAL) 

Primăria comunei Luciu Primar 2018 

 Prim ria comunei M rg riteşti    

 

Asfaltare drumuri comunale şi săteşti, 
com. Mărgăriteşti 
Valoare – 7.204,829 mii lei buget de 
stat (PNDL) 

Primăria comunei 
Mărgăriteşti Primar 2018 

 Prim ria comunei Merei    

 

Modernizare drumuri comunale şi săteşti 
de interes local din intravilanul satului 
Lipia, com. Merei 
Valoare – 4.500 mii lei fonduri UE - PNDR 

Primăria comunei 
Merei 

Primar 2018 

 Prim ria comunei Mih ileşti    

 

Modernizare drumuri comunale şi săteşti 
Valoare – 5.303 mii lei, din care: 5.093 
mii lei buget de stat (PNDL) şi 210 mii 
lei buget local 

Primăria comunei 
Mihăileşti Primar 2019 

 

Construire GPN com. Mihăileşti 
Valoare – 1.171 mii lei, din care: 893 
mii lei buget de stat (PNDL) şi 278 mii 
lei buget local 

Primăria comunei 
Mihăileşti Primar 2019 

 Prim ria comunei Mânz leşti    

 

Modernizare DC 107 
Valoare – 4.701,797 mii lei, din care: 
4.500 mii lei buget de stat şi 201,797 
mii lei buget local 

Primăria comunei 
Mânzăleşti Primar 2019 

 

Modernizare DC 168 
Valoare – 5.309,239 mii lei, din care: 
1.078,064 mii lei buget local şi 
4.231,175 mii lei fonduri UE 

Primăria comunei 
Mânzăleşti Primar 2018 

 
Construire pun i pietonale 
Valoare – 2.531,660 mii lei, din care: 

Primăria comunei 
Mânzăleşti Primar 2018 



2.413,095 mii lei buget de stat şi 
118,565 mii lei buget local 

 

Modernizare şi dotare Şcoala Jgheab 
Valoare – 478,796 mii lei, din care: 
263,579 mii lei buget de stat şi 215,217 
mii lei buget local 

Primăria comunei 
Mânzăleşti Primar 2019 

 

Modernizare şi dotare Şcoala Cireşu 
Valoare – 478,796 mii lei, din care: 
419,598 mii lei buget de stat şi 59,198 
mii lei buget local 

Primăria comunei 
Mânzăleşti Primar 2019 

 
Renovare Monument dedicat Zilei Unirii 
– Centenar 1 decembrie 1918 
Valoare – 1.000 mii lei buget local 

Primăria comunei 
Mânzăleşti Primar 2018 

 Prim ria comunei Od ile    

 

Modernizare drumuri comunale DC 84, DC 
182 şi drum sătesc DS 9, com. Odăile 
Valoare – 5.752 mii lei, din care: 1.335 
mii lei buget local şi 4.417 mii lei fonduri 
UE 

Primăria comunei 
Odăile 

Primar 2019 

 

Sistem de alimentare cu apă, com. Odăile 
Valoare – 3.874 mii lei, din care: 3.700 
mii lei buget de stat (PNDL) şi 174 mii 
lei buget local 

Primăria comunei 
Odăile 

Primar 2019 

 Prim ria comunei Padina    

 

Modernizare drumuri, com. Padina 
Valoare – 13.604 mii lei, din care: 8.216 
mii lei buget de stat (PNDL) şi 5.388 mii 
lei buget local 

Primăria comunei 
Padina 

Primar 2019 

 
Construire teren sport, com. Padina 
Valoare - 276 mii lei, din care 84 mii lei 
buget local şi 192 mii lei (GAL) 

Primăria comunei 
Padina 

Primar 2018 

 
Construire anexe Primărie Padina 
Valoare – 188 mii lei (buget local) 

Primăria comunei 
Padina 

Primar 2018 

 Prim ria comunei Pietroasele    

 Reabilitare şi extindere Corp A, Şcoala Primăria comunei Primar 2019 



Gimnazială Pietroasele, com. Pietroasele 
Valoare – 950 mii lei buget de stat 
(PNDL)  

Pietroasele 

 

Construire teren de sport multifunc ional 
în localitatea Şarânga, com. Pietroasele 
Valoare – 424,854 mii lei fonduri UE 
(PNDR)  

Primăria comunei 
Pietroasele 

Primar 2019 

 

Pe urmele tezaurului “Cloşca cu puii de 
aur” 
Valoare – 205,924 mii lei fonduri UE 
(PNDR) 

Primăria comunei 
Pietroasele 

Primar 2019 

 

Modernizare DS 108/1, sat Pietroasa Mică, 
com. Pietroasele 
Valoare – 205,924 mii lei fonduri UE 
(PNDR) 

Primăria comunei 
Pietroasele 

Primar 2019 

 

Modernizare drumuri de interes local DC 
254, DC 256, DC 260, DC 261, com. 
Pietroasele 
Valoare – 3.250 mii lei buget de stat 
(PNDL) 

Primăria comunei 
Pietroasele 

Primar 2019 

 

Modernizare drumuri de interes local, 
com. Pietroasele 
Valoare – 5,556,105 mii lei fonduri UE 
(PNDR) 

Primăria comunei 
Pietroasele 

Primar 2019 

 Prim ria comunei Poşta Câln u    

 
Modernizare drumuri locale în comuna 
Poşta Câlnău 
Valoare – 5.301,544 mii lei fonduri UE 

Primăria comunei 
Poşta Câlnău 

Primar 2018 

 

Modernizare drumuri de interes local în 
comuna Poşta Câlnău 
Valoare – 23.188,537 mii lei, din care: 
3.021,413 mii lei buget de stat şi 10.300 
mii lei buget local 

Primăria comunei 
Poşta Câlnău 

Primar 2018 

 Prim ria comunei Puieşti    

 Modernizare DC3,  comuna Puieşti Primăria comunei Primar 2019 



Valoare – 871,62 mii lei, din care: 
505,929 mii lei buget local şi 365,233 
mii lei FEADR 

Puieşti 

 

Re ea publică de canalizare a apei uzate 
menajere şi sta ie de epurare,  comuna 
Puieşti 
Valoare – 9.741,628 mii lei, din care: 
9.172,005 mii lei buget de stat (PNDL) 
şi 423,253 mii lei buget local 

Primăria comunei 
Puieşti Primar 2019 

 

Consolidare, modernizare, extindere şi 
dotare Dispensar uman în satul Puieşti,  
comuna Puieşti 
Valoare – 2.851,528 mii lei, din care: 
2.675,329 mii lei buget de stat (PNDL) 
şi 128,599 mii lei buget local 

Primăria comunei 
Puieşti Primar 2019 

 

Consolidare, modernizare, extindere şi 
dotare Dispensar uman în satul Măcrina,  
comuna Puieşti 
Valoare – 655,336 mii lei, din care: 
587,236 mii lei buget de stat (PNDL) şi 
48,465 mii lei buget local 

Primăria comunei 
Puieşti Primar 2019 

 Prim ria comunei Râmnicelu    

 

Modernizare drumuri de interes local în  
comuna Râmnicelu şi construire pod trafic 
uşor peste râul Rm. Sărat, satul Ştiubei, 
com. Râmnicelu 
Valoare – 13.579,172 mii lei, din care: 
13.166,294 mii lei buget de stat (PNDL) 
şi 371,028 mii lei buget local 

Primăria comunei 
Râmnicelu 

Primar 2018 

 

Extindere re ea de canalizare şi construire 
sta ie de epurare, com. Râmnicelu 
Valoare – 6.213,968 mii lei, din care: 
5.970,047 mii lei buget de stat (PNDL) 
şi 243,921 mii lei buget local 

Primăria comunei 
Râmnicelu 

Primar 2018 

 Extindere re ea electrică cartier case romi, Primăria comunei Primar 2018 



com. Râmnicelu 
Valoare – 470 mii lei buget local 

Râmnicelu 

 

Modernizare şi extindere GPN nr. 2, sat 
Râmnicelu, com. Râmnicelu 
Valoare – 1.977,166 mii lei, din care: 
1.842,310 mii lei buget de stat (PNDL) 
şi 134,856 mii lei buget local 

Primăria comunei 
Râmnicelu 

Primar 2018 

 

Reabilitare şi modernizare Şcoala nr. 1  în 
sat Râmnicelu,  comuna Râmnicelu 
Valoare – 1.479,924 mii lei, din care 
1.404,459 mii lei buget de stat şi 75,465 
mii lei buget local  

Primăria comunei 
Râmnicelu 

Primar 2018 

 

Modernizare infratructură rutieră de 
interes local în  comuna Râmnicelu 
Valoare – 4.550 mii lei, din care: 
227,500 mii lei buget local şi 4.322,500 
mii lei fonduri UE (PNDR)  

Primăria comunei 
Râmnicelu 

Primar 2018 

 Prim ria comunei S h teni    

 

Modernizare sistem rutier drumuri de 
interes local în satele Vintileanca, Găgeni, 
Istri a de Jos şi Săhăteni, com. Săhăteni 
Valoare – 5.510,672 mii lei, din care: 
5.288,888 mii lei buget de stat (PNDL) 
şi 221,784 mii lei buget local 

Primăria comunei 
Săhăteni Primar 2020 

 

Construire Şcoală Generală cu cls. I-VIII, 
sat Vintileanca, com. Săhăteni 
Valoare – 2.717,551 mii lei, din care: 
2.394,892 mii lei buget de stat (PNDL) 
şi 322,659 mii lei buget local 

Primăria comunei 
Săhăteni Primar 2020 

 Prim ria comunei S poca    

 
Asfaltarea şi între inerea drumurilor 
comunale şi săteşti, com. Săpoca 
Valoare – 150 mii lei buget local 

Primăria comunei 
Săpoca 

Primar 2018 

 
Reabilitare şi modernizare Şcoală 
Gimnazială Săpoca, com. Săpoca 

Primăria comunei 
Săpoca 

Primar 2018 



Valoare – 2.565 mii lei buget stat 

 Prim ria comunei S ruleşti    

 

Modernizare drumuri comunale DC 103, 
DC 104, DC 234 – intravilan/extravilan 
satele Valea Largă, Cărătnău de Sus, 
Valea Stânei - 6 km  în com. Săruleşti 
Valoare – 6.000 mii lei buget de stat 
(PNDL)  

Primăria comunei 
Săruleşti Primar 2020 

 

Reabilitare Şcoală gimnazială Săruleşti, 
com. Săruleşti 
Valoare – 1.000 mii lei buget de stat 
(PNDL) 

Primăria comunei 
Săruleşti Primar 2020 

 Prim ria comunei Scor oasa    

 

Reabilitare şi modernizare clădire 
dispensar uman şi extindere grup sanitar, 
com. Scor oasa 
Valoare – 430 mii lei buget de stat 
(PNDL) 

Primăria comunei 
Scor oasa 

Primar 2018 

 

Modernizare drum comunal DC 97, com. 
Scor oasa 
Valoare – 200 mii lei buget de stat 
(PNDL) 

Primăria comunei 
Scor oasa 

Primar 2018 

 Prim ria comunei Scutelnici    

 

Reabilitare Şcoală cls. I – VIII Scutelnici, 
com. Scutelnici 
Valoare – 1.488,601 mii lei, din care: 
1.332,372 mii lei buget de stat (PNDL) 
şi 156,229 mii lei buget local 

Primăria comunei 
Scutelnici 

Primar 2018 

 Prim ria comunei Siriu    

 

Refacere şi consolidare DS 21 Col u Pietrii, 
cătun Bontu Mare – calamită i, com. Siriu 
Valoare – 825,770 mii lei buget de stat 
(CNI)  

Primăria comunei Siriu Primar 2018 

 Prim ria comunei Unguriu    

 Modernizare străzi de interes local în Primăria comunei Primar 2018 



satele Unguriu şi Ojasca, com. Unguriu 
Valoare – 5.320,168 mii lei, din care: 
5.118,140 mii lei buget de stat şi 
202,028 mii lei buget local 

Unguriu  

 

Modernizare sistemului de alimentare cu 
apă şi extinderea sistemului de canalizare 
menajeră în satele Unguriu şi Ojasca, 
com. Unguriu 
Valoare – 6.463,051 mii lei, din care: 
1.407,531 mii lei buget local şi 
5.055,519 mii lei fonduri UE 

Primăria comunei 
Unguriu  

Primar 2018 

 

Reabilitare şi dotare Şcoală Gimnazială, 
com. Unguriu 
Valoare – 984,668 mii lei, din care: 
934,058 mii lei buget de stat şi 50,610 
mii lei buget local 

Primăria comunei 
Unguriu  

Primar 2018 

 

Construire şi dotare dispensar medical în 
satul Unguriu, com. Unguriu 
Valoare – 930,860 mii lei, din care: 
833,682 mii lei buget de stat şi 97,178 
mii lei buget local 

Primăria comunei 
Unguriu  

Primar 2018 

 Prim ria comunei Vadu Paşii    

 

Modernizare drumuri locale, com. Vadu 
Paşii 
Valoare – 4.933mii lei, din care: 568 mii 
lei buget local şi 4.365 mii lei fonduri UE 

Primăria comunei  
Vadu Paşii  Primar 2019 

 

Modernizare infrastructură rutieră, com. 
Vadu Paşii 
Valoare – 4.781 lei, din care: 220 mii lei 
buget local şi 4.561 mii lei (PNDR) 

Primăria comunei  
Vadu Paşii  Primar 2021 

 
Extindere şi modernizare re ea distribu ie 
alimentare cu apă, com. Vadu Paşii 
Valoare – 767 mii lei (buget local) 

Primăria comunei  
Vadu Paşii  Primar 2018 

 
Înfiin are sistem de canalizare menajeră şi 
modernizare sistem de alimentare cu apă, 

Primăria comunei  
Vadu Paşii  Primar 2021 



com. Vadu Paşii 
Valoare – 9.317mii lei, din care: 7.480 
mii lei buget local şi 1.837 mii lei fonduri 
UE 

 

Reabilitare şi extindere Şcoală Gimnazială 
Vadu Paşii, com. Vadu Paşii 
Valoare – 4.225 mii lei, din care: 191 
mii lei buget local şi 4.034 mii lei fonduri 
UE 

Primăria comunei  
Vadu Paşii  Primar 2021 

 Prim ria comunei Valea Râmnicului    

 

Modernizare drumuri de interes local, 
com. Valea Râmnicului 
Valoare – 5.257,560 mii lei, din care: 
104,110 mii lei buget local şi 5.100 mii 
lei fonduri UE - PNDR 

Primăria comunei  
Valea Râmnicului  Primar 2019 

 

Reabilitare, modernizare şi dotare Cămin 
cultural, com. Valea Râmnicului 
Valoare – 1.824,747 mii lei, din care: 
1.730 mii lei buget de stat (CNI) şi 
94,747 mii lei buget local 

Primăria comunei  
Valea Râmnicului  Primar 2019 

 

Modernizare infrastructură rutieră – 
11,733 km, com. Valea Râmnicului 
Valoare – 8.093,901 mii lei, din care: 
7.7664,586 mii lei buget de stat (PNDL) 
şi 259,929 mii lei buget local 

Primăria comunei  
Valea Râmnicului  Primar 2019 

 
Extindere re ea gaze naturale în sat Valea 
Râmnicului 
Valoare – 600 mii lei buget local  

Primăria comunei  
Valea Râmnicului  Primar 2018 

 

Amenajare centru agrement 
multifunc ional, com. Valea Râmnicului 
Valoare – 575,829 mii lei, din care: 
80,829 mii lei buget local şi 495 mii lei 
fonduri UE 

Primăria comunei  
Valea Râmnicului  Primar 2018 

 
Înfiin are Grădini ă cu program prelungit 
în com. Valea Râmnicului 

Primăria comunei  
Valea Râmnicului  Primar 2018 



Valoare – 200 mii lei buget local  
 Prim ria comunei Verneşti    

 

Modernizare drumuri locale în com. 
Verneşti 
Valoare – 12.144,607 mii lei, din care 
11.684 mii lei buget de stat (PNDL) şi 460 
mii lei buget local 

Primăria comunei  
Verneşti  Primar 2018 

 

Finan are modernizare drumuri locale în 
com. Verneşti 
Valoare – 5.301 mii lei, din care 974 mii 
lei buget local şi 4.327 mii lei fonduri UE 
(PNDR)   

Primăria comunei  
Verneşti  Primar 2018 

 
Asfaltare drumuri locale în com. Verneşti 
Valoare – 572 mii lei, din care 108 mii lei 
buget local şi 464 mii lei fonduri UE (GAL)   

Primăria comunei  
Verneşti  Primar 2018 

 Prim ria comunei Vintil  Vod     

 

Reabilitare Centru medical de 
permanen ă, com. Vintilă Vodă 
Valoare – 500 mii lei, din care: 470 mii 
lei buget de stat şi 30 mii lei buget local 

Primăria comunei  
Vintilă Vodă  Primar 2018 

 

Pod din beton armat peste râul Slănic, 
com. Vintilă Vodă 
Valoare – 4.898,862 mii lei, din care: 
4.626,299 mii lei buget de stat şi 
272,563 mii lei buget local 

Primăria comunei  
Vintilă Vodă  Primar 2018 

 

Modernizare Cămin Cultural sat Niculeşti, 
com. Vintilă Vodă 
Valoare – 2.501,986 mii lei, din care 200 
mii lei buget local şi 2.301,986 mii lei 
(fonduri UE) 

Primăria comunei  
Vintilă Vodă  Primar 2018 

 
Re ea canalizare şi sta ie de epurare ape 
uzate menajere, com. Vintilă Vodă 
Valoare – 9.011,007 mii lei (fonduri UE) 

Primăria comunei  
Vintilă Vodă  Primar 2019 

 
Modernizare drumuri comunale DC 98 şi 
DC 99, com. Vintilă Vodă 

Primăria comunei  
Vintilă Vodă  Primar 2019 



Valoare – 15.147,022 mii lei (fonduri 
UE) 

 
Extindere şi modernizare spa iu primărie, 
com. Vintilă Vodă 
Valoare – 500 mii lei buget local 

Primăria comunei  
Vintilă Vodă  Primar 2018 

 

Asfaltare drumuri săteşti, com. Vintilă 
Vodă 
Valoare – 585,798 mii lei, din care 18 
mii lei buget local şi 478,798 mii lei 
fonduri UE 

Primăria comunei  
Vintilă Vodă  Primar 2018 

 Prim ria comunei Z rneşti    

 

Înfiin are sistem de canalizare a apelor 
menajere în localită ile Zărneşti, Fundeni 
şi Vadu Soreşti, com. Zărneşti 
Valoare – 20.800 mii lei, din care: 
20.032 mii lei buget de stat şi 818 mii 
lei buget local 

Primăria comunei  
Zărneşti  Primar 2022 

 

Modernizare drumuri comunale în com. 
Zărneşti 
Valoare – 54.150 mii lei, din care: 
51.700 mii lei buget de stat şi 2.450 mii 
lei buget local 

Primăria comunei  
Zărneşti  Primar 2021 

 Prim ria comunei Ziduri    

 

Înfiin are re ele de alimentare cu apă, 
com. Ziduri 
Valoare – 1.603 mii lei buget de stat 
(PNDL) 

Primăria comunei  
Ziduri  

Primar 2018 

 

 

 

 

 

 

 



0 1 2 3 4 
XII FONDURI EUROPENE    

1. 
Creşterea gradului de absorb ie a 
fondurilor europene; Monitorizarea 

utiliz rii fondurilor externe 
   

 
- Diseminarea informa iilor privind 
programele de finan are către autorită i 
locale, institu ii publice şi ONG-uri 

Institu ia Prefectului 
Jude ul Buzău 

 

Structurile de 
specialitate din cadrul 
Institu iei Prefectului 

Jude ul Buzău 

Permanent 

 - Înfiin area şi func ionarea Biroului de 
consiliere pentru persoane fizice şi 
juridice şi de verificare a documenta iilor 
necesare în vederea ob inerii avizelor şi 
autoriza iilor pentru facilitarea 
investi iilor finan ate din fonduri 
europene, guvernamentale şi locale 

Institu ia Prefectului 
Jude ul Buzău 

Consiliul Jude ean  
Buzău 

Servicii publice de 
reglementare 

Structurile de 
specialitate din cadrul 
Institu iei Prefectului 

Jude ul Buzău, 
Consiliului Jude ean 

Buzău şi şefii serviciilor 
publice de reglementare 

Începând cu 
data de 

07.03.2018 

 - Colaborarea cu Ministerul Fondurilor 
Europene şi Ministerul Afacerilor Interne 
în vederea cunoaşterii surselor de 
finan are, a cerin elor stabilite prin 
ghiduri de finan are pentru fiecare 
program, pentru a oferi sprijin 
solicitan ilor de la nivel local 

Institu ia Prefectului 
Jude ul Buzău 

 

Structurile de 
specialitate din cadrul 
Institu iei Prefectului 

Jude ul Buzău 

Permanent 

 - Monitorizarea stadiului implementării 
proiectelor cu finan are externă la 
nivelul jude ului  

Institu ia Prefectului 
Jude ul Buzău 

 

Structurile de 
specialitate din cadrul 
Institu iei Prefectului 

Jude ul Buzău 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

 



0 1 2 3 4 
XIII MINORIT I    

1. 

Consolidarea structurilor de 
implementarea a strategiei 

na ionale de incluziune a cet enilor 
români apar inând minorit ii 
romilor la nivel local 

   

 

- Întocmirea/implementarea Planului 
jude ean de ac iune  pentru incluziune a 
cetă enilor români apar inând minorită ii 
romilor pe anul 2018 

Institu ia Prefectului 
Jude ul Buzău 

Grupului de lucru mixt  
Autorită i publice 

locale 

Grupului mixt de lucru 
pentru implementarea 

Strategiei Guvernului de 
incluziune a cetă enilor 

români apar inând 
minorită ii romilor 2015-

2020 
Primari 

Trim. I 
2018/Semestrial 

 - Acordarea de asisten ă exper ilor 
pentru problemele romilor angaja i în 
primării  

Institu ia Prefectului 
Jude ul Buzău 

Biroul Jude ean pentru 
Romi  

Permanent 

 

- Creşterea numărului de mediatori 
şcolari 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Buzău 

Consiliul Jude ean - 
CJRAE 

Institu ia Prefectului 
Jude ul Buzău 

Inspector şcolar 
general 
Director 

Biroul Jude ean pentru 
Romi  

Permanent 

2. 

Realizarea unui parteneriat viabil 

între structurile administra iei 
publice şi comunit ile de romi 

   

 
- Încheierea de parteneriate cu actori 
interesa i şi abilita i conform legii  

Institu ia Prefectului 
Jude ul Buzău 

Biroul Jude ean pentru 
Romi 

Biroul Jude ean pentru 
Romi  

Permanent 



3. 

Rezolvarea problemelor legate de 

dreptul de proprietate asupra 
terenurilor şi locuin elor de inute de 
romi şi implementarea unor 
programe de reabilitare a 

locuin elor de inute de romi, prin 
asigurarea energiei electrice, a apei 

potabile, a canaliz rii, a gazului 
metan şi a salubrit ii 

   

 
-Continuarea ac iunii de punere în 
legalitate cetă enilor români de etnie 
romă  

Institu ia Prefectului 
Jude ul Buzău 

Biroul Jude ean pentru 
Romi  

Permanent 

 
-Elaborarea de proiecte pentru punerea 
în legalitate a locuin elor de inute de 
romi 

Institu ia Prefectului 
Jude ul Buzău 

Biroul Jude ean pentru 
Romi  

Permanent 

 

-Identificarea problemelor comunitare 
(evaluarea comunită ii) şi identificarea 
unor surse de finan are pentru 
asigurarea energiei electrice, a apei 
potabile, a canalizării, a gazului metan şi 
a salubrită ii în comunită ile de romi 

Institu ia Prefectului 
Jude ul Buzău 

Primării 

Biroul Jude ean pentru 
Romi  

Primari 

Permanent 

4. 

Eficientizarea m surilor ce vizeaz  
aspecte sectoriale (accesul pe pia a 
muncii, promovarea de activit i 
generatoare de venit, accesul la 

servicii medicale, reducerea 
abandonului şcolar, promovarea 
valorilor artistice, crearea unor 
programe de educa ie civic , 
prevenirea infrac ionalit ii) 

   



 

- Orientarea măsurilor pentru stimularea 
ocupării for ei de muncă către 
persoanele de etnie romă 

AJOFM Buzău 
Institu ia Prefectului 

Jude ul Buzău 
 

Director executiv 
Biroul Jude ean pentru  

Romi 
Permanent 

 

- Creşterea accesului la serviciile 
medicale furnizate la nivel comunitar 
popula iei vulnerabile din zonele 
defavorizate 

Direc ia de Sănătate 
Publică Buzău  

Institu ia Prefectului 
Jude ul Buzău 

Director executiv 
 Biroul Jude ean pentru 

Romi 
Permanent 

 
- Asigurarea condi iilor de însuşire a 
limbii materne; asigurarea cu personal 
de învă ământ calificat 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Buzău 

Institu ia Prefectului 
Jude ul Buzău 

Inspector şcolar 
general  

Biroul Jude ean pentru 
Romi 

Permanent 
 

 

- Promovarea interculturalită ii 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Buzău 

Institu ia Prefectului 
Jude ul Buzău 

Inspector şcolar 
general 

Biroul Jude ean pentru 
Romi 

Permanent 
 

 
- Asigurarea discriminării pozitive în 
vederea admiterii elevilor romi în 
învă ământul liceal, profesional şi 
universitar 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Buzău 

Institu ia Prefectului 
Jude ul Buzău 

Inspector şcolar 
general 

Biroul Jude ean pentru 
Romi 

 

Sem. II 2017-
2018 

 
- Accesul egal la educa ie în toate 
ciclurile de învă ământ în vederea 
reducerii abandonului şcolar 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Buzău 

Institu ia Prefectului 
Jude ul Buzău 

Inspector şcolar 
general 

Biroul Jude ean pentru 
Romi 

Permanent 

 
-Promovarea unor campanii de 
prevenire a violen ei în şcoli şi 
promovarea drepturilor fundamentale 
ale omului  

Inspectoratul de Poli ie 
Jude ean Buzău 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Buzău 

Institu ia Prefectului 
Jude ul Buzău 

Inspector şef 
Inspector şcolar 

general 
Biroul Jude ean pentru 

Romi 

Permanent 

 

 

 

 



0 1 2 3 4 
XIV MUNC    

1. OCUPAREA FOR EI DE MUNC  ŞI ŞOMAJ   

1.1 
Încadrarea unui num r cât mai 
mare de persoane aflate în c utarea 
unui loc de munc   

   

 
- Creşterea nivelului de competen ă şi 
operativitate a personalului propriu. 

AJOFM Buzău Director executiv  Permanent 

 
- Abordarea problematicii şomajului în 
func ie de specificitatea zonală a 
fiecărui punct de lucru. 

AJOFM Buzău Director executiv Permanent 

1.2 

Implementarea m surilor active şi 
preventive pentru şomeri, pentru 
persoanele inactive, precum şi 
pentru persoanele supuse riscului 

pierderii locului de munc  

   

 - Informarea şi consilierea profesională  AJOFM Buzău Director executiv Permanent 

 - Medierea muncii  AJOFM Buzău Director executiv Permanent 

 
- Acordarea de servicii de formare 
profesională  AJOFM Buzău Director executiv Permanent 

 

- Acordarea de consultan ă şi asisten ă 
pentru începerea unei activită i 
independente sau pentru ini ierea unei 
afaceri 

AJOFM Buzău Director executiv Permanent 

 
 - Completarea veniturilor salariale ale 
angaja ilor (pers). AJOFM Buzău Director executiv Permanent 

 - Stimularea mobilită ii for ei de muncă AJOFM Buzău Director executiv Permanent 

 
- Organizarea Bursei generale a 
locurilor de muncă 

AJOFM Buzău Director executiv Trim. II 2018 

1.3 

Sprijinirea ocup rii persoanelor din 
zona marginal  a pie ei muncii, prin 
includerea în m suri active şi 
asigurarea altor forme de suport 

specifice 

   



 
- Organizarea Bursei locurilor de muncă 
pentru tinerii care părăsesc sistemul de 
protec ie socială. 

AJOFM Buzău Director executiv Trim. III 2018 

 

- Acordarea de servicii de consiliere 
profesională tinerilor ce urmează să 
absolve o formă de invătământ 
preuniversitar. 

AJOFM Buzău Director executiv Permanent 

 
- Organizarea Bursei locurilor de muncă 
pentru absolven ii de învă ământ. AJOFM Buzău Director executiv Trim. III 2018 

1.4 

Stimularea form rii profesionale 
prin stabilirea unei rate minime de 

participare a şomerilor la cursuri de 
formare profesional  

   

 

- Cuprinderea a minim 12 % din 
numărul mediu de şomeri existen i în 
eviden a AJOFM la cursuri de formare 
profesională. 

AJOFM Buzău Director executiv 31.12.2018 

 
- Asigurarea echilibrului în func ie de 
mediul de provenien ă a şomerilor 
urban/rural, nivelul de studii şi vârstă. 

AJOFM Buzău Director executiv 31.12.2018 

1.5 

Sprijinirea  angajatorilor pentru a 

încadra persoane din rândul 
şomerilor 

   

 
- Realizarea echilibrului între cererea şi 
oferta de for ă de muncă (grad de 
ocupare). 

AJOFM Buzău Director executiv Permanent 

1.6 
Combaterea disparit ilor regionale 
privind ocuparea 

   

 
- Institu ionalizarea dialogului social în 
domeniul ocupării for ei de muncă. 

AJOFM Buzău 
Parteneri sociali 

Autoritati ale 
administratiei publice 

locale, ONG-uri 

Director executiv Permanent 



1.7 

Creşterea gradului de 
descentralizare şi competen  
pentru agen iile locale şi punctele 
de lucru 

   

 
- Descentralizarea sarcinilor şi 
coborârea la nivel local a deciziei 
administrative. 

AJOFM Buzău Director executiv Permanent 

 
- Încheierea, pentru anul 2019, de 
contracte-angajament cu toate unită ile 
locale. 

AJOFM Buzău Director executiv 31.12.2018 

1.8 
Formarea continua a personalului 

propriu 
   

 

- Perfectionarea pregatirii profesionale a 
personalului propriu. 

AJOFM Buzău Director executiv 

Conform 
strategiei de 
formare a 

personalului 
propriu 

 1.9 
Evaluarea periodic  a rezultatelor 
ob inute 

   

 
- Analiza lunară a stadiului de 
îndeplinire a programului de 
performan ă. 

AJOFM Buzău Director executiv Permanent 

2. RAPORTURI DE MUNC . ASIGURAREA  SECURIT II ŞI S N T II ÎN MUNC   

2.1 

Respectarea legisla iei în domeniul 
rela iilor de munc ; reducerea 
continu  a muncii f r  forme legale. 

   

 

- Campanie privind identificarea şi 
combaterea cazurilor de muncă 
nedeclarată în domenii susceptibile 
utilizării frecvente a acesteia, a muncii 
tinerilor şi copiilor. 

Inspectoratul Teritorial 
de Muncă Buzău 

Inspector şef 
 

Permanent 

 

- Campanie privind verificarea modului 
în care angajatorii respectă prevederile 
Legii nr. 156/2000 privind protec ia 

Inspectoratul Teritorial 
de Muncă Buzău 

Inspector şef 
 

Trim. III-IV 
2018 



cetă enilor români care lucrează în 
străinătate, republicată.  

 

- Campanie privind verificarea modului 
de respectare de către angajatori a 
Directivei 2014/67/UE privind 
asigurarea aplicării Directivei nr. 
96/71/CE privind detaşarea lucrătorilor 
în cadrul prestării de servicii 
transna ionale, astfel cum sunt 
transpuse în legisla ia na ională.  

Inspectoratul Teritorial 
de Muncă Buzău 

Inspector şef 
 

Trim. III-IV 
2018 

 

-Campanie privind verificarea modului 
în care angajatorii respectă prevederile 
Legii nr.52/2011 privind exercitarea 
unor activită i cu caracter ocazional 
desfăşurate de zilieri, modificată şi 
completată şi a normelor de aplicare a 
acesteia.  

Inspectoratul Teritorial 
de Muncă Buzău 

Inspector şef Permanent 

 

-Campanie privind verificarea modului 
de respectare a prevederilor legale 
privind încheierea, modificarea, 
suspendarea, executarea, înregistrarea 
şi transmiterea în registrul general de 
eviden ă a salaria ilor, a contractelor 
individuale de muncă cu timp par ial, 
precum şi a prevederilor legale privind 
registrul general de eviden ă 

Inspectoratul Teritorial 
de Muncă Buzău 

Inspector şef 
 

Trim. I-II 2018 

2.2 
Respectarea legisla iei în domeniul 
s n t ii şi securit ii în munc  

   

 

- Campanie na ională privind 
implementarea în sistemul de 
învă ământ a proiectului “Valen e 
culturale în domeniul securită ii şi 
sănătă ii în muncă” 

Inspectoratul Teritorial 
de Muncă Buzău 

Inspector şef Permanent 

 
- Campanie  na ională privind instruirea 
şi informarea lucrătorilor în activită ile 

Inspectoratul Teritorial 
de Muncă Buzău 

Inspector şef Permanent 



din domeniul construc iilor 

 

- Campanie na ională de supraveghere 
a pie ei produselor industriale din 
domeniul de competen ă al Inspec iei 
Muncii, conform programului sectorial 
pentru anul 2018, coordonat de către 
Comisia Europeană 

Inspectoratul Teritorial 
de Muncă Buzău 

Inspector şef Permanent 

 

- Campanie na ională privind verificarea 
modului de respectare a prevederilor 
Legii nr. 52/2011 privind exercitarea 
unor activită i cu character ocazional 
desfăşurate de zilieri, cu modificările şi 
completările ulterioare 

Inspectoratul Teritorial 
de Muncă Buzău 

Inspector şef Permanent 

 

- Campanie na ională privind verificarea 
respectării prevederilor legale la 
autorizarea func ionării din punct de 
vedere al securită ii şi sănătă ii în 
muncă  

Inspectoratul Teritorial 
de Muncă Buzău 

Inspector şef Trim. III-IV 
2018 

 

- Ac iune de verificare a respectării 
prevederilor legale privind securitatea şi 
sănătatea în muncă la desfăşurarea 
pentru men inerea “locurilor de muncă 
sănătoase pentru toate vârstele”. 

Inspectoratul Teritorial 
de Muncă Buzău 

Inspector şef Permanent 

 

- Ac iune de verificare a respectării 
prevederilor legale privind securitatea şi 
sănătatea în muncă la desfăşurarea 
activită ilor cu articole pirotehnice. 

Inspectoratul Teritorial 
de Muncă Buzău 

Inspector şef Trim. IV 2018 

 

- Ac iune de control privind verificarea 
modului în care se respectă cerin ele 
minime de securitate în muncă pentru 
transportul rutier al mărfurilor 
periculoase 

Inspectoratul Teritorial 
de Muncă Buzău 

Inspector şef Trim. II-IV 
2018 

 

- Ac iune de monitorizare privind 
riscurile existente la locurile de muncă 
din întreprinderi mici (50-249 lucrători). 

Inspectoratul Teritorial 
de Muncă Buzău 

Inspector şef Permanent 



3 ASISTEN A SOCIAL , PROTEC IA FAMILIEI ŞI COPILULUI    

3.1. 

Implementarea unui sistem eficient 
de monitorizare şi evaluare la nivel 
jude ean a politicilor de incluziune 
social  în baza indicatorilor de 
incluziune social   

   

3.1.1. 

Realizarea de campanii de control şi 
monitorizare a m surilor dispuse 
privind acordarea de beneficii 

   

 

-Verificarea îndeplinirii condi iilor de 
eligibilitate privind stabilirea drepturilor 
la beneficii de asisten ă socială 

Agen ia Jude eană 
pentru Plă i şi 

Inspec ie Socială 
Buzău 

Director executiv 31.12.2018 

 

- Identificarea  situa iilor de acordare 
necuvenită a beneficiilor de asisten ă 
socială, dispunerea măsurilor de 
remediere şi stabilirea prejudiciului 

Agen ia Jude eană 
pentru Plă i şi 

Inspec ie Socială 
Buzău 

Director executiv 31.12.2018 

3.1.2. 

Monitorizarea modului de 

recuperare a sumelor acordate în 
mod necuvenit cu titlu de beneficii 

de asisten  social  

   

 
- Monitorizarea îndeplinirii măsurilor şi 
recuperarea sumelor încasate necuvenit 

Agen ia Jude eană 
pentru Plă i şi 

Inspec ie Socială 
Buzău 

Director executiv 31.12.2018 

3.1.3. 

Prevenirea erorii, fraudei şi 
corup iei în sistemul de acordare a 
beneficiilor de asisten  social  şi a 
serviciilor sociale 

   

 

- Efectuarea de misiuni de control bazat 
pe analiza de risc referitor la stabilirea şi 
acordarea beneficiilor de asisten ă 
socială. 

Agen ia Jude eană 
pentru Plă i şi 

Inspec ie Socială 
Buzău 

Director executiv 31.12.2018 

 -Continuarea proceselor de control Agen ia Jude eană Director executiv 31.12.2018 



încrucişat şi de monitorizare a 
programelor de asisten ă socială 

pentru Plă i şi 
Inspec ie Socială 

Buzău 

 

-Executarea verificărilor încrucişate cu 
baze de date externe în vederea 
identificării suspiciunilor de acordare în 
mod necuvenit a sumelor cu titlu de 
beneficii sociale 

Agen ia Jude eană 
pentru Plă i şi 

Inspec ie Socială 
Buzău 

Director executiv 31.12.2018 

3.1.4. 

Promovarea „incluziunii active” a 
grupurilor vulnerabile şi dezvoltarea 
unui sistem eficient de monitorizare 
şi evaluare a politicilor de 
incluziune social  prin utilizarea 
unui sistem unitar de indicatori de 
incluziune social  şi monitorizarea 
acestora 

   

 

-Asigurarea desfăşurării şedin elor 
Comisiei jude ene pentru promovarea 
incluziunii sociale a Jude ului Buzău 

Agen ia Jude eană 
pentru Plă i şi 

Inspec ie Socială 
Buzău 

Director executiv 31.12.2018 

 

-Acordarea de ajutoare de urgen ă 
conform prevederilor Legii nr.416/2001, 
cu modificările şi completările ulterioare 

Agen ia Jude eană 
pentru Plă i şi 

Inspec ie Socială 
Buzău 

Director executiv 31.12.2018 

3.2. 

Implementarea la nivel jude ean a 
programului dezvoltat la nivel 

na ional pentru sus inerea 
serviciilor de îngrijire de lung  
durat  pentru persoanele vârstnice 
independente 

   

3.2.1. 

Evaluarea, controlul şi 
monitorizarea modului de aplicare şi 
respectare a reglement rilor ce 
privesc modul de asigurare, 
administrare şi gestionare a 

   



serviciilor sociale destinate 

persoanele vârstnice independente, 
pe baza standardelor de calitate şi 
de cost 

 
-Realizarea controalelor tematice şi 
inopinate 

Agen ia Jude eană 
pentru Plă i şi 

Inspec ie Socială 
Buzău 

Director executiv 31.12.2018 

3.3. 

Dezvoltarea serviciilor sociale şi 
implementarea unui sistem de 

monitorizare pentru asigurarea 
calit ii serviciilor sociale furnizate 

   

3.3.1 

Evaluarea, controlul şi 
monitorizarea modului de aplicare şi 
respectare a reglement rilor ce 
privesc modul de asigurare, 
administrare şi gestionare a 
serviciilor sociale pe baza 
standardelor de calitate şi de cost 

   

 

-Realizarea de misiuni de evaluare în 
vederea licen ierii serviciilor sociale şi 
monitorizarea activită ii acestora în 
scopul men inerii sau creşterii calită ii 
serviciilor furnizare către beneficiari 

Agen ia Jude eană 
pentru Plă i şi 

Inspec ie Socială 
Buzău 

Director executiv 31.12.2018 

 
-Realizarea controalelor tematice şi 
inopinate 

Agen ia Jude eană 
pentru Plă i şi 

Inspec ie Socială 
Buzău 

Director executiv 31.12.2018 

3.3.2. 

Gestionarea eficient  a sumelor 
alocate prin programe na ionale 
destinate înfiin rii şi dezvolt rii de 
servicii sociale şi programe 
na ionale de subven ionare a 
func ion rii serviciilor sociale  

   

 -Realizarea controalelor tematice şi Agen ia Jude eană Director executiv 31.12.2018 



inopinate pentru Plă i şi 
Inspec ie Socială 

Buzău 

 
-Monitorizarea utilizării fondurilor de la 
bugetul de stat 

Agen ia Jude eană 
pentru Plă i şi 

Inspec ie Socială 
Buzău 

Director executiv 31.12.2018 

3.4. 

Monitorizarea implement rii în mod 
unitar a prevederilor legale în 
domeniul egalit ii de şanse între 
femei şi b rba i 

   

 

-Organizarea şi coordonarea şedin elor 
Comisiei jude ene în domeniul egalită ii 
de şanse între femei şi bărba i 

Agen ia Jude eană 
pentru Plă i şi 

Inspec ie Socială 
Buzău 

Director executiv Trimestrial 

3.5. 

Implementarea programului 
na ional pentru combaterea 

violen ei împotriva femeilor şi a 
violen ei domestice 

   

 

-Realizarea de misiuni de evaluare în 
vederea licen ierii serviciilor sociale şi 
monitorizarea activită ii acestora în 
scopul men inerii sau creşterii calită ii 
serviciilor furnizate către beneficiari 

Agen ia Jude eană 
pentru Plă i şi 

Inspec ie Socială 
Buzău 

Director executiv Permanent 

 

-Implementarea procedurii comune de 
lucru la nivel interinstitu ional privind 
raportarea, colectarea şi monitorizarea 
datelor în domeniul violen ei în familie 

Agen ia Jude eană 
pentru Plă i şi 

Inspec ie Socială 
Buzău 

Director executiv 31.12.2018 

3.6. 

Implementarea programelor 

na ionale de asisten  social  a 
familiei şi copilului  

   

 

-Realizarea de misiuni de evaluare în 
vederea licen ierii serviciilor sociale 
destinate protec iei specifice a copilului 
şi sprijinirii familiei acestuia, precum şi a 

Agen ia Jude eană 
pentru Plă i şi 

Inspec ie Socială 
Buzău 

Director executiv 31.12.2018 



celor destinate copilului cu tulburări de 
comportament şi monitorizarea 
activită ii acestora 

3.7. Protec ia persoanelor cu dizabilit i    

3.7.1. 

Monitorizarea şi controlul la nivel 
jude ean a modului de 
implementare a Planului na ional de 
accesibilitate – accesibilizarea 

mediului fizic, informa ional şi 
comunica ional pentru persoanele 

cu dizabilit i 

   

 

-Verificarea, controlul şi monitorizarea 
implementării şi respectării standardelor 
de calitate şi a standardelor de cost în 
procesul de furnizare de servicii sociale 

Agen ia Jude eană 
pentru Plă i şi 

Inspec ie Socială 
Buzău 

Director executiv 31.12.2018 

 

-Realizarea de controale la institu iile 
publice şi private în vederea consilierii, 
constatării gradului de adaptare la 
mediul fizic, informa ional şi 
comunica ional şi sanc ionarea 
deficien elor 

Agen ia Jude eană 
pentru Plă i şi 

Inspec ie Socială 
Buzău 

Director executiv 31.12.2018 

 

-Verificarea gestionării fondurilor alocate 
implementării programelor de interes 
na ional privind dezinstitu ionalizarea şi 
prevenirea institu ionalizării persoanelor 
cu dizabilită i 

Agen ia Jude eană 
pentru Plă i şi 

Inspec ie Socială 
Buzău 

Director executiv 31.12.2018 

 

-Verificarea prevederilor Legii nr. 
448/2006 privind protec ia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, în ceea ce priveşte integrarea 
în societate în mod real, prin creşterea 
ponderii acestora în categoria salaria ilor 

Agen ia Jude eană 
pentru Plă i şi 

Inspec ie Socială 
Buzău 

Director executiv 31.12.2018 

4. PENSII    

 Promovarea dezvolt rii unui sistem    



de pensii durabil 

4.1. 

Asigurarea unui serviciu public 
stabil, profesionist, transparent, 

eficient şi imparial în interesul 
cet enilor 

   

4.1.1. 
Îmbun t irea performan elor 
activit ii institu iei    

 

-Eficientizarea activită ii de solu ionare a 
cererilor de înscriere la pensie şi a altor 
drepturi care se acordă beneficiarilor.  

Casa Jude eană de 
Pensii Buzău 

Director executiv Permanent 

 

-Eficientizarea activită ii de plată a 
pensiilor şi a altor drepturi de asigurări 
sociale. 

Casa Jude eană de 
Pensii Buzău 

Director executiv Permanent 

4.1.2. 

Creşterea calit ii serviciilor oferite 
beneficiarilor sistemului public de 

pensii. 

   

 
-Reducerea numărului de cereri 
solu ionate peste termenul legal; 

Casa Jude eană de 
Pensii Buzău 

Director executiv Permanent 

 
-Reducerea timpului mediu de 
solu ionare a cererilor. 

Casa Jude eană de 
Pensii Buzău 

Director executiv Permanent 

4.1.3. 

Dezvoltarea  unui sistem eficient şi 
transparent de asigurare la 

accidente de munc  şi boli 
profesionale 

   

 

- Eficientizarea activită ii de acordare a 
presta iilor pentru accidente de muncă 
şi boli profesionale. 

Casa Jude eană de 
Pensii Buzău 

Director executiv Permanent 

4.1.4. 

Eficientizarea activit ii de 
expertiz  medical  şi recuperare a 
capacit ii de munc . 

   

 

- Ac iuni de îndrumare, sprijin, 
monitorizare şi control a activită ii 
cabinetelor de expertiză medicală, 
organizate şi realizate de conducerea 

Casa Jude eană de 
Pensii Buzău 

Director executiv Permanent 



CTP. 

4.2. 
Implementarea şi îmbun t irea 
cadrului legal 

   

4.2.1 

Implementarea, în domeniul propriu 
de competen , a regulamentelor 
europene de coordonare a 
sistemelor de securitate social  nr. 
883/2004, 987/2009, 1408/71, 

574/72 şi a acordurilor bilaterale de 
securitate social  la nivel CTP. 

   

 

-Acordarea  în termenul legal a  
drepturilor de asigurări sociale cuvenite  
lucrătorilor migran i, după 
întreprinderea demersurilor 
intermediare necesare completării 
dosarelor de pensie interna ională. 

Casa Jude eană de 
Pensii Buzău 

Director executiv Permanent 

 


