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ANEXĂ 

la Hotărârea Colegiului Prefectural nr.2/30.01.2023 

 

PLANUL ORIENTATIV DE ACŢIUNI PE ANUL 2023 PENTRU REALIZAREA ÎN JUDEŢUL BUZĂU A OBIECTIVELOR 

CUPRINSE ÎN PROGRAMUL DE GUVERNARE  

Nr. 

crt. 

Obiectiv Acţiuni Entitatea implicată 

în realizare 

Persoana 

responsabilă 

Termen de 

finalizare 
0 1 2 3 4 5 

I. DOMENIUL FISCAL-BUGETAR             
1. Creşterea gradului de colectare a 

veniturilor bugetului general consolidat 

al statului şi eficientizarea 

administrării veniturilor 

    

1.1 Creşterea gradului de conformare 

voluntară a contribuabililor la 

declararea şi plata obligaţiilor bugetare 

în termenul legal 

    

 Grad de conformare voluntară la plata 

obligațiilor fiscale 

 Administraţia 

Judeţeană a 

Finanţelor Publice 

Buzău 

Sef administratie  

Sef admin. adjunct 

colectare 

Lunar 

  Informarea contribuabililor cu 

privire la obligaţiile declarative 

înainte de termenele de declarare 

şi plată. 

Administraţia 

Judeţeană a 

Finanţelor Publice 

Buzău 

Sef administratie  

Sef admin. adjunct 

colectare 

Permanent 

  Imbunatatirea activitatii privind 

evidenta pe platitor in sensul 

supravegherii stricte a obligatiilor 

declarate si neachitate la 

scadenta. 

Administraţia 

Judeţeană a 

Finanţelor Publice 

Buzău 

Sef administratie  

Sef admin. adjunct 

colectare 

Permanent 

 Gradul de depunere voluntară a 

declarațiilor fiscale,pe tipuri de 

impozite 

 Administraţia 

Judeţeană a 

Finanţelor Publice 

Buzău 

Sef administratie  

Sef admin. adj. 

colectare 

Sef admin. adj. 

Lunar 
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Inspectie Fiscala 

  Transmiterea cu operativitate de 

notificări contribuabililor care nu 

au depus în termen declaraţii şi 

deconturi sau care au comis erori 

în completarea declaraţiilor 

Administraţia 

Judeţeană a 

Finanţelor Publice 

Buzău 

Sef administratie  

Sef admin. adj. 

colectare 

Sef admin. adj. 

Inspectie Fiscala 

Permanent 

  Monitorizarea activităţii de 

depunere şi procesare în timp a 

declaraţiilor fiscale; emiterea de 

avertismente si aplicarea 

amenzilor pentru nedepunerea in 

termen a declaratilor fiscale  

Administraţia 

Judeţeană a 

Finanţelor Publice 

Buzău 

Sef administratie  

Sef admin. adj. 

colectare 

Sef admin. adj. 

Inspectie Fiscala 

Permanent 

  Identificarea şi monitorizarea 

contribuabililor care îndeplinesc 

condiţiile de a fi declaraţi inactivi 

Administraţia 

Judeţeană a 

Finanţelor Publice 

Buzău 

Sef administratie  

Sef admin. adj. 

colectare 

Sef admin. adj. 

Inspectie Fiscala 

Permanent 

  Extinderea modalităţilor de 

comunicare prin mijloace 

electronice de transmitere la 

distanta între M.F.P. şi persoanele 

fizice şi juridice şi alte entităţi 

fără personalitate juridică. 

Administraţia 

Judeţeană a 

Finanţelor Publice 

Buzău 

Sef administratie  

Sef admin. adj. 

colectare 

Sef admin. adj. 

Inspectie Fiscala 

Permanent 

1.2 Creşterea gradului de recuperare a 

creanţelor bugetului general 

consolidat, inclusiv prin aplicarea 

procedurilor de executare silită 

    

 Grad de realizare a programului de 

încasări venituri bugetare  

 Administraţia 

Judeţeană a 

Finanţelor Publice 

Buzău 

Sef administratie 

Sef admin. adj. 

colectare 

Lunar 

  -Analiza şi urmărirea în execuţie 

a încasărilor veniturilor bugetare 

în raport cu nivelul programat, pe 

Administraţia 

Judeţeană a 

Finanţelor Publice 

Sef administratie 

Sef admin. adj. 

colectare 

Permanent 
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unităţi fiscale teritoriale şi pe 

principalele venituri ale bugetului 

general consolidat. 

Buzău 

  -Monitorizarea strictă a 

datornicilor la bugetul general 

consolidat precum şi a măsurilor 

întreprinse în vederea recuperării 

creanţelor bugetare. 

Administraţia 

Judeţeană a 

Finanţelor Publice 

Buzău 

Sef administratie 

Sef admin. adj. 

colectare 

Permanent 

  -Identificarea debitorilor care 

indeplinesc condiţiile prevăzute 

de Legea nr. 85/2006 privind 

procedura insolvenţei. 

Administraţia 

Judeţeană a 

Finanţelor Publice 

Buzău 

Sef administratie 

Sef admin. adj. 

colectare 

Permanent 

  -Creșterea ponderii măsurilor 

asiguratorii instituite de organele 

de inspecție fiscală în scopul 

asigurării recuperarii creanțelor 

fiscale 

Administraţia 

Judeţeană a 

Finanţelor Publice 

Buzău 

Sef administratie 

Sef admin. adj. 

colectare 

Permanent 

2. Prevenirea şi combaterea  evaziunii 

fiscale şi a indisciplinei financiare prin 

creşterea eficienţei şi eficacităţii 

activităţii de inspecţie fiscală 

    

2.1 Creşterea sumelor atrase suplimentar 

la bugetul general consolidat al statului 

    

 Sume atrase suplimentar (nete) pe un 

inspector, urmare inspecţiilor fiscale la 

contribuabilii persoane juridice. 

 Administraţia 

Judeţeană a 

Finanţelor Publice 

Buzău 

 

Sef administratie 

Sef admin. adj. 

Inspectie Fiscala 

 

Lunar 

 

  Unul din indicatorii de analiză a 

eficienţei activitaţii personalului 

din cadrul activităţii de inspecţie 

fiscală este cel legat de sumele 

atrase suplimentar pe un 

inspector. 

Prin programele de activitate s-a 

realizat o prioritizare a acţiunilor 

 

Administraţia 

Judeţeană a 

Finanţelor Publice 

Buzău 

 

Sef administratie 

Sef admin. adj. 

Inspectie Fiscala 

 

 

Permanent 
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şi contribuabililor selectaţi pentru 

inspecţie fiscală urmărindu-se 

maximizarea  rezultatelor 

activităţii, prin atragerea de 

venituri suplimentare la bugetul 

general consolidat. 

 Sume atrase suplimentar (nete) pe 

inspector, urmare inspecţiilor fiscale la 

contribuabilii persoane fizice. 

 

 Administraţia 

Judeţeană a 

Finanţelor Publice 

Buzău 

Sef administratie Sef 

admin. adj. Inspectie 

Fiscala 

Lunar 

  Stabilirea planurilor de control se 

realizează având la bază o analiză 

de risc minuţios efectuată; un rol 

important în realizarea acestui 

indicator îl are selecţia 

contribuabililor supuşi inspecţiei 

fiscale. 

Administraţia 

Judeţeană a 

Finanţelor Publice 

Buzău 

Sef administratie Sef 

admin. adj. Inspectie 

Fiscala 

Permanent 

 Diminuarea pierderii fiscale pe o 

inspecție, urmare inspecțiilor fiscale 

efectuate la contribuabili persoane 

juridice care înregistreaza pierdere 

fiscală. 

 

Acest indicator are ca scop 

comensurarea diminuarii pierderii 

fiscale la contribuabilii persoane 

juridice care inregistrează 

pierdere fiscală, urmare 

inspectiilor fiscală efectuate la 

acesti contribuabili. 

Administraţia 

Judeţeană a 

Finanţelor Publice 

Buzău 

Sef administratie 

Sef admin. adj. 

Inspectie Fiscala 

Lunar 

 

  Efectuarea de verificari la 

contribuabilii persoane juridice 

care inregistrează pierdere fiscală. 

Administraţia 

Judeţeană a 

Finanţelor Publice 

Buzău 

Sef administratie Sef 

admin. adj. Inspectie 

Fiscala 

Permanent 

  Continuarea verificării 

societăţilor comerciale care au 

înregistrat pierderi în ultimii 3-4 

ani 

Administraţia 

Judeţeană a 

Finanţelor Publice 

Buzău 

Sef administratie Sef 

admin. adj. Inspectie 

Fiscala 

Permanent 

2.2 Creşterea numărului de contribuabili 

controlaţi  

    

 Numărul de inspecţii efectuate de un  Administraţia Sef administratie Lunar 
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inspector/contribuabili persoane juridice  

 

Judeţeană a 

Finanţelor Publice 

Buzău 

Sef admin. adj. 

Inspectie Fiscala 

 

  Aplicarea riguroasă a criteriilor 

de selectare a contribuabililor ce 

urmează a fi cuprinși în 

programul de control pentru 

creșterea activității de inspecție 

fiscală. Acest indicator are ca 

scop comensurarea activității 

realizate de un inspector din 

prisma numărului de inspecții 

fiscale.   

Administraţia 

Judeţeană a 

Finanţelor Publice 

Buzău 

Sef administratie 

Sef admin. adj. 

Inspectie Fiscala 

Permanent 

 

  Numărul de inspecţii efectuate de un 

inspector/contribuabili persoane fizice  

 Administraţia 

Judeţeană a 

Finanţelor Publice 

Buzău 

Sef administratie 

Sef admin. adj. 

Inspectie Fiscala 

Lunar 

 

  Monitorizarea activităţii 

desfăşurate de fiecare inspector, 

potrivit fişei postului 

Administraţia 

Judeţeană a 

Finanţelor Publice 

Buzău 

Sef administratie 

Sef admin. adj. 

Inspectie Fiscala 

Permanent 

3. Promovarea unei relaţii de parteneriat 

între administraţia fiscală şi  

contribuabili 

    

3.1 Dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor 

de asistenţă şi educaţie fiscală a 

contribuabililor 

    

 Procent din  solicitările  în format hârtie, 

pe teme fiscale adresate de contribuabili, 

soluţionate în maximum 25 de zile. 

Elaborarea răspunsurilor la  

solicitările pe teme fiscale adresate 

de contribuabili, cu încadrarea în 

prevederile legale. 

Administraţia 

Judeţeană a 

Finanţelor Publice 

Buzău 

Sef administratie 

Sef admin. adj. 

colectare 

Lunar 

 

 Procent din  solicitările  în format 

electronic(e-mail-uri), pe teme fiscale 

soluţionate în maximum 20 de zile 

 

Asistenţa prin e-mail urmăreşte 

reducerea timpului de răspuns la e-

mail-uri primite de la contribuabili. 

Administraţia 

Judeţeană a 

Finanţelor Publice 

Buzău 

Sef administratie 

Sef admin. adj. 

colectare 

Lunar 



6 

 

 Informarea operativă a contribuabililor cu 

privire la serviciile oferite de ANAF 

precum şi la noutăţile fiscale prin: articole 

de presă, publicarea pe site-ul A.N.A.F., 

organizarea de întâlniri cu grupuri ţintă de 

contribuabili; 

-Organizarea periodică a 

întâlnirilor cu contribuabilii în 

vederea mediatizării obligaţiilor 

fiscale ce le revin. 

-Implementarea conceptului Self 

Service–punerea la dispoziţia 

contribuabililor a unor calculatoare 

pentru accesarea serviciilor 

electronice la distanţa ale  

A.N.A.F. 

Administraţia 

Judeţeană a 

Finanţelor Publice 

Buzău 

Sef administratie 

Sef admin. adj. 

colectare 

Permanent 

4 Facilitarea comerțului onest și 

îmbunătățirea serviciilor oferite 

    

 Creșterea ponderii operatorilor 

economici care utilizează simplificările 

vamale (operatorii economici autorizați 

– AEO, vămuirea prin înscrierea în 

evidențe, vămuirea centralizată, șa)  

 

Promovarea extinderii utilizării 

simplificărilor vamale 

Biroul Vamal de 

Interior Buzău 

Biroul Vamal de 

Interior Buzău 

conform 

conpetențelor 

Permanent 

 Asigurarea accesului operatorilor 

economici la serviciile vamale cât mai 

aproape de domiciliu; 

Informarea operaţiunilor de 

vămuire a mărfurilor prin 

procedură informatică ori 

alternativă şi asigurarea 

supravegherii vamale 

Biroul Vamal de 

Interior Buzău 

Biroul Vamal de 

Interior Buzău 

conform 

conpetențelor 

Permanent 

 Îmbunătățirea activității de asistență 

acordată operatorilor economici 

Informarea și îndrumarea 

operatorilor economici  

Biroul Vamal de 

Interior Buzău 

Biroul Vamal de 

Interior Buzău 

conform 

conpetențelor 

Permanent 

5. Creșterea gradului de digitalizare      

 Dezvoltarea sistemelor IT în 

conformitate cu Strategia Comisiei 

Europene de implementare a Codului 

vamal Unional (conceptul e-Customs)   

Monitorizarea modului în care 

aplicaţiile informatice răspund 

cerinţelor de aplicare  a 

reglementărilor în vigoare  

Biroul Vamal de 

Interior Buzău 

Biroul Vamal de 

Interior Buzău 

conform 

conpetențelor 

Permanent 

6. Creșterea gradului de securizare a 

frontierei externe a UE  

    

 Dotarea cu echipamente de control 

nedistructiv a birourilor vamale de 

Elaborarea și înaintarea 

referatelor de necesitate în 

Biroul Vamal de 

Interior Buzău 

Biroul Vamal de 

Interior Buzău 

Permanent 
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frontieră; vederea achiziției sistemelor 

mobile pentru controlul vamal 

nedistructiv 

conform 

conpetențelor 

 Îmbunătățirea analizei de risc la nivel 

național și regional 

Utilizarea bazelor de date cu 

scopul de a identifica și a evalua 

riscurile 

Biroul Vamal de 

Interior Buzău 

Biroul Vamal de 

Interior Buzău 

conform 

conpetențelor 

Permanent 

 Asigurarea resurselor umane necesare 

desfășurării verificărilor la frontieră în 

funcție de valorile parametrilor de trafic 

transfrontalier 

Evaluarea necesarului de personal 

al structurilor cu atribuții de 

control la frontieră 

Biroul Vamal de 

Interior Buzău 

Biroul Vamal de 

Interior Buzău 

conform 

conpetențelor 

Permanent 

7. Consolidarea capacității de prevenire 

şi combatere a criminalităţii 

transfrontaliere și fraudelor vamale și 

fiscale  

    

 Menţinerea unui nivel înalt de 

supraveghere şi control la frontieră şi în 

spaţiul de liberă circulaţie prin 

realizarea unui control vamal 

nedistructiv adecvat, eficient şi eficace; 

Stabilirea priorităților și necesarul 

de echipamente de control vamal 

nedistructiv la nivelul birourilor 

vamale de frontieră în funcție de 

specificul acestora 

Biroul Vamal de 

Interior Buzău 

Biroul Vamal de 

Interior Buzău 

conform 

conpetențelor 

Permanent 

 Participarea activă la grupurile de lucru 

constituite în vederea combaterii și 

prevenirii fraudelor vamale și fiscale; 

Organizarea de întâlniri de lucru 

cu agenții economici în vederea 

combaterii și prevenirii fraudelor 

vamale și fiscale 

Biroul Vamal de 

Interior Buzău 

Biroul Vamal de 

Interior Buzău 

conform 

conpetențelor 

Permanent 

 Îmbunătățirea colaborării între 

structurile vamale și fiscale prin 

schimbul de informații, accesul reciproc 

la bazele de date relevante și acțiuni 

comune 

Eficientizarea unor canale de 

schimb de informații în sensul 

prevenirii combaterii fraudelor 

vamale și fiscale 

Biroul Vamal de 

Interior Buzău 

Biroul Vamal de 

Interior Buzău 

conform 

conpetențelor 

Permanent 

8. Creșterea eficienței, vizibilității, a 

transparenței și deschiderii către 

mediul de afaceri  

    

 Îmbunătățirea comunicării cu mediul de 

afaceri (comunicări directe, participări 

Asigurarea unei prezențe media 

prin comunicarea în mod constant 

Biroul Vamal de 

Interior Buzău 

Biroul Vamal de 

Interior Buzău 

Permanent 
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la acțiuni de informare, publicare pe 

site) 

a rezultatelor obținute în 

prevenirea și combaterea 

fraudelor vamale și fiscale 

conform 

conpetențelor 

 Asigurarea unui serviciu public de 

calitate și imbunătățirea percepției 

publice despre autoritatea vamală 

Efectuarea de verificări inopinate 

privind respectarea normelor de 

conduită de către angajaţii 

structurilor vamale şi verificarea 

sesizărilor primite 

Biroul Vamal de 

Interior Buzău 

Biroul Vamal de 

Interior Buzău 

conform 

conpetențelor 

Permanent 

9. Intărirea capacității administrative a 

autorității vamale în conformitate 

standardele europene (internationale)  

    

 Utilizarea eficientă a resurselor bugetare 

și creșterea capacității de absorbție a 

fondurilor europene; 

Analizarea cheltuielilor bugetare 

si luarea de masuri in scopul 

incadrarii acestora in limita 

creditelor bugetare aprobate 

Biroul Vamal de 

Interior Buzău 

Biroul Vamal de 

Interior Buzău 

conform 

conpetențelor 

Permanent 

 Utilizarea eficientă a resurselor umane 

(redistribuirea posturilor și a 

personalului de la structurile cu 

activitate redusă către structurile vamale 

operative, creșterea numărului de 

posturi/personal în birourile cu 

activitate sporită, recrutarea de personal 

tânăr)  

Evaluarea necesarului de personal 

și elaborarea de propuneri 

fundamentate în vederea 

eficientizării activității derulate în 

cadrul birourilor vamale de 

frontieră 

Biroul Vamal de 

Interior Buzău 

Biroul Vamal de 

Interior Buzău 

conform 

conpetențelor 

Permanent 

 Dezvoltarea carierei personalului vamal 

pe baza competențelor asumate la nivel 

european 

Întocmirea planului anual de 

pregătire profesională în funcție 

de nevoile tuturor structurilor 

administrației vamale, vechime, 

experiența, studiile și aptitudinile 

fiecarui angajat 

Biroul Vamal de 

Interior Buzău 

Biroul Vamal de 

Interior Buzău 

conform 

conpetențelor 

Permanent 

 Implementarea standardelor de 

integritate și a măsurilor de protecție la 

corupție 

Reducerea oportunităţilor de 

corupţie prin participarea la 

programe de formare şi 

perfecţionare a pregătirii 

personalului de conducere/ 

Biroul Vamal de 

Interior Buzău 

Biroul Vamal de 

Interior Buzău 

conform 

conpetențelor 

Permanent 
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execuţie în domeniul prevenirii 

corupţiei  

 Asigurarea transparenței în 

interacțiunea dintre lucrătorul vamal și 

participantul la traficul 

transfrontalier/persoana controlată; 

Asigurarea unui serviciu public 

de calitate prin asigurarea 

transparenței în exercitarea 

funcției deținute 

Biroul Vamal de 

Interior Buzău 

Biroul Vamal de 

Interior Buzău 

conform 

conpetențelor 

Permanent 

 

I. MEDIU, APE ȘI PĂDURI 

 PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 

1. 
RECICLARE ȘI ECONOMIE 

CIRCULARĂ 

 
   

1.1 Urmărirea respectării prevederilor 

Directivei cadru privind deşeurile, 

inclusiv în ceea ce privește gestionarea 

uleiurilor uzate 

- asigurarea cadrului instituţional 

pentru implementarea noilor 

prevederi legislative din domeniul 

managementului deșeurilor, prin 

emiterea de puncte de vedere în 

procedurile de reglementare a 

planurilor, programelor, 

proiectelor şi activităţilor; 

- monitorizarea Planului Judeţean 

pentru Gestiunea Deşeurilor 

(P.J.G.D.) și elaborarea raportului 

anual de monitorizare;  

- actualizarea periodică a 

informațiilor cu privire  la 

Directiva nr. 904/2019 privind 

reducerea impactului anumitor 

produse din plastic asupra 

mediului și raportarea progresului 

înregistrat; 

- organizarea de acţiuni de 

informare, conştientizare şi 

creştere a nivelului de educaţie 

ecologică a societăţii civile şi a 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Director Executiv 

Şef Serviciu CFM 

Permanent 
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celorlalţi “factori” implicaţi, 

pentru încurajarea reutilizării, 

colectării selective, reciclării şi 

promovarea măsurilor de 

prevenire a generării deşeurilor; 

- actualizarea inventarelor 

operatorilor economici autorizați 

pentru activități de colectare, 

valorificare și eliminare a 

deșeurilor; 

- actualizarea inventarului 

operatorilor economici generatori/ 

colectori/ valorificatori de uleiuri 

uzate; 

- verificarea şi validarea datelor 

privind cantităţile de deșeuri 

colectate,  valorificate, eliminate, 

transmise de operatorii economici 

și/sau introduse în aplicaţiile 

Sistemului Integrat de Mediu 

(SIM);  

1.2 Urmărirea respectării criteriilor şi 

procedurilor pentru acceptarea deşeurilor 

la depozite, în vederea reducerea cantităţii 

de deşeuri depozitate (cu cel puţin 75% 

din totalul deşeurilor generate, până în 

anul 2025); 

- acordarea de suport tehnic de 

specialitate Consiliului Judeţean 

în procesul de reproiectare a 

Sistemului de Management 

Integrat al Deşeurilor, derularea 

cu celeritate a procedurilor de 

reglementare şi emiterea actelor 

administrative necesare obţinerii 

finanţării prin fonduri 

nerambursabile și raportarea 

trimestrială a stadiului 

implementării acestuia;  

- asigurarea suportului tehnic, la 

solicitarea serviciului AAA, 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Director Executiv 

Şef Serviciu CFM 

Permanent 
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pentru reglementarea activităţii 

operatorilor din acest domeniu, 

prin elaborarea punctelor de 

vedere; 

-monitorizarea stadiului 

implementării măsurilor de 

extindere a ratei de acoperire a 

zonelor deservite de servicii de 

salubritate;  

- sprijinirea autorităţilor 

administraţiei publice locale în 

luarea măsurilor de reducere a 

cantităţilor de deşeuri 

biodegradabile depozitate, precum 

şi pentru implementarea 

sistemelor de colectare selectivă a 

deşeurilor în vederea atingerii 

țintelor; 

- monitorizarea impactului asupra 

factorilor de mediu al depozitelor 

de deşeuri neconforme (atât al 

celor închise cât şi al celor care 

doar au sistat depozitarea); 

- monitorizarea și raportarea 

trimestrială a situației depozitelor 

conforme de deșeuri; 

- colectarea datelor necesare 

elaborării bazelor de date ce vor 

sta la baza Raportului de ţară 

privind implementarea 

prevederilor legislaţiei comunitare 

din domeniu; 

1.3 Urmărirea implementării Directivelor 

privind deșeurile de echipamente 

electrice şi electronice (DEEE) 

- acordarea de consultanţă pentru 

implementarea prevederilor 

legislaţiei din domeniu şi pentru 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Director Executiv 

Şef Serviciu CFM 

Permanent 
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organizarea de către administraţia 

publică locală a campaniilor de 

colectare a DEEE şi de 

conştientizare a populaţiei; 

- actualizarea permanentă a 

inventarului operatorilor 

economici autorizaţi pentru 

colectarea / tratarea DEEE; 

- colectarea informaţiilor şi 

actualitarea bazelor de date 

privind cantităţile de DEEE 

colectate/tratate; 

- verificarea, corelarea şi validarea 

datelor introduse în aplicaţia SIM 

DEEE; 

- asigurarea de suport tehnic, la 

solicitarea serviciului AAA, 

pentru reglementarea activităţii 

operatorilor din acest domeniu, 

prin elaborarea punctelor de 

vedere; 

- colaborarea cu cei implicaţi în 

implementarea prevederilor 

Directivei pentru atingerea 

obiectivelor stabilite prin Tratatul 

de aderare a României la UE;; 

1.4 Continuarea implementării Directivei 

privind vehiculele uzate  

- colectarea informaţiilor şi 

crearea bazelor de date privind 

vehiculele scoase din uz colectate, 

tratate şi privind cantităţile de 

deşeuri rezultate din tratarea 

acestora; 

- actualizarea permanentă a 

inventarului operatorilor 

economici autorizaţi pentru 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Director Executiv 

Şef Serviciu CFM 

Permanent 
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colectarea şi tratarea VSU; 

- urmărirea stadiului aplicării 

măsurilor de extindere a 

reutilizării, reciclării şi 

valorificării deşeurilor rezultate 

din tratarea VSU; 

- monitorizarea atingerii 

obiectivelor conform art. 15 al 

Legii 212/2015  de către 

operatorii economici  autorizaţi să 

desfăşoare operaţiuni de tratare a 

vehiculelor scoase din uz (prin 

elaborarea bazei de date); 

- asigurarea de suport tehnic, la 

solicitarea serviciului AAA, 

pentru reglementarea activităţii 

operatorilor din acest domeniu, 

prin elaborarea punctelor de 

vedere; 

1.5 Urmărirea respectării prevederilor 

Directivei privind bateriile şi 

acumulatorii care conţin anumite  

substanţe periculoase 

 

- actualizarea permanentă a 

inventarului operatorilor 

economici autorizaţi pentru 

colectarea/ tratarea bateriilor şi 

acumulatorilor uzaţi; 

- colectarea, introducerea în baza 

de date a informaţiilor şi 

raportarea  cantităţilor de baterii şi 

acumulatori colectate şi tratate;  

- asigurarea de suport tehnic, la 

solicitarea serviciului AAA, 

pentru reglementarea activităţii 

operatorilor din acest domeniu, 

prin elaborarea punctelor de 

vedere; 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Director Executiv 

Şef Serviciu CFM 

Permanent 

1.6 Continuarea implementării Directivelor - realizarea inventarului anual Agenția pentru Director Executiv Permanent 
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și Regulamentelor privind ambalajele și 

deșeurile de ambalaje 

privind cantităţile de ambalaje şi 

deşeuri de ambalaje, introducerea, 

verificarea şi validarea 

informaţiilor în aplicaţia SIM - 

ambalaje; 

- monitorizarea atingerii 

obiectivelor de reciclare şi 

valorificare a deşeurilor de 

ambalaje; 

- asigurarea de suport tehnic, la 

solicitarea serviciului AAA, 

pentru reglementarea activităţii 

operatorilor din acest domeniu, 

prin elaborarea punctelor de 

vedere; 

Protecția Mediului Şef Serviciu CFM 

1.7 Urmărirea implementării Directivei 

privind eliminarea bifenililor şi 

trifenililor policloruraţi (PCB/PCT) 

- urmărirea respectării Planurilor 

de eliminare a echipamentelor cu 

conţinut de PCB întocmite de 

către operatorii economici; 

- actualizarea inventarului şi a 

planurilor de eliminare pentru 

echipamentele scoase din 

funcţiune; 

- monitorizarea  stadiului 

eliminării bifenililor  policloruraţi 

şi ale altor compuşi similari şi 

raportarea datelor; 

- asigurarea de suport tehnic, la 

solicitarea serviciului AAA, 

pentru reglementarea activităţii 

operatorilor din acest domeniu, 

prin elaborarea punctelor de 

vedere; 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Director Executiv 

Şef Serviciu CFM 

Permanent 

1.8 Urmărirea implementării Directivei 

privind protecţia mediului şi în 

- emiterea avizelor/permiselor 

pentru împrăştierea nămolului şi 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Director Executiv 

Şef Serviciu CFM 

Permanent 
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particular a solului, atunci când nămolul 

de la staţiile de epurare este utilizat în 

agricultură 

 

utilizarea acestuia în agricultură 

conform prevederilor Ordinului 

comun MMGA/MAPDR nr. 

344/708/2004, la solicitarea 

operatorilor economici; 

- verificarea studiilor agrochimice 

speciale de monitorizare a 

impactului aplicării nămolurilor 

pe terenuri agricole, elaborarea şi 

transmiterea raportului anual de 

sinteză: 

- asigurarea de suport tehnic, la 

solicitarea serviciului AAA, 

pentru reglementarea activităţii 

operatorilor din acest domeniu, 

prin elaborarea punctelor de 

vedere; 

1.9 Îndeplinirea prevederilor 

Regulamentului privind statistica 

deşeurilor 

- asigurarea de suport tehnic 

operatorilor economici pentru 

introducerea datelor privind 

gestionarea deşeurilor în aplicaţia 

SIM – domeniul Statistica 

Deşeurilor; 

- verificarea, corectarea şi 

validarea datelor din aplicaţie şi 

elaborarea rapoartelor solicitate de 

ANPM. 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Director Executiv 

Şef Serviciu CFM 

Permanent 

1.10 Urmărirea respectării prevederilor 

legale privind supravegherea şi 

controlul transportului de deşeuri 

 

- emiterea aprobărilor pentru 

transportul deşeurilor periculoase 

la instalaţiile de valorificare aflate 

pe teritoriul judeţului; 

- emiterea, la solicitarea ANPM, a 

punctului de vedere pentru 

valorificarea deşeurilor în 

instalaţii aflate pe teritoriul 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Director Executiv 

Şef Serviciu CFM 

Permanent 
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judeţului, în conformitate cu 

prevederile Regulamentului 

Consiliului 1013/2006; 

- întocmirea şi actualizarea bazei 

de date privind transportul intern 

de deşeuri periculoase şi 

raportarea la ANPM a datelor; 

- asigurarea de suport tehnic, la 

solicitarea serviciului AAA, 

pentru reglementarea activităţii 

operatorilor din acest domeniu, 

prin elaborarea punctelor de 

vedere; 

1.11 Urmărirea respectării prevederilor 

Directivei privind prevenirea şi 

reducerea poluării cauzate de azbest 

 

 

- actualizarea permanentă a 

inventarului instituţiilor publice şi 

a agenţilor economici deţinători 

de produse cu azbest; 

- colectarea datelor şi elaborarea 

rapoartelor privind cantităţile şi 

modul de gestionare a deşeurilor 

cu conţinut de azbest generate; 

- asigurarea de suport tehnic, la 

solicitarea serviciului AAA, 

pentru reglementarea activităţii 

operatorilor din acest domeniu, 

prin elaborarea punctelor de 

vedere; 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Director Executiv 

Şef Serviciu CFM 

Permanent 

2.  REDUCEREA ȘI CONTROLUL POLUĂRII INDUSTRIALE, EVALUAREA ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII 

FACTORILOR DE MEDIU 

2.1  REDUCEREA ȘI CONTROLUL POLUĂRII INDUSTRIALE 

2.1.1 Urmărirea implementării Directivei 

privind emisiile industriale 

- identificarea în cadrul 

procedurilor de reglementare a 

tuturor instalaţiilor care intră sub 

incidenţa Legii nr. 278/2013 

privind emisiile industriale şi 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Director Executiv 

Şef Serviciu AAA 

Şef  Serviciu ML 

Şef Serviciu CFM 

Permanent 
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impunerea de măsuri de 

conformare la prevederile legale; 

- actualizarea permanentă a 

bazelor de date privind instalaţiile 

care cad sub incidența legii (IPPC, 

incinerare/coincinerare deşeuri, 

utilizatoare de COV, din industria 

TiO2);  

- monitorizarea conformării 

instalaţiilor/ activităţilor cu 

prevederile actelor de 

reglementare, prin verificarea 

rapoartelor de monitorizare 

depuse de operatori, în cadrul 

procedurilor de reglementare, a 

depunerii rapoartelor de 

monitorizare anuale de către 

operatorii IPPC, a procesului de 

acordare a vizei anuale şi/sau prin 

controale efectuate împreună cu 

GNM – CJ Buzău; 

- asigurarea de suport tehnic, la 

solicitarea serviciului AAA, 

pentru reglementarea proiectelor 

/activităţilor din aceste domenii, 

prin elaborarea punctelor de 

vedere; 

- colectarea, verificarea, validarea 

şi transmiterea datelor privind 

activităţile care intră sub incidenţa 

legii, inclusiv prin aplicaţiile 

Sistemului Integrat de Mediu 

(SIM);  

2.1.2 Urmărirea implementării Directivei 

privind controlul emisiilor de compuşi 

- urmărirea respectării conformării 

instalaţiilor cu prevederile 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Director Executiv 

Şef Serviciu ML 

Permanent 
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organici volatili (COV) rezultaţi din 

depozitarea benzinei şi distribuţia sa de 

la terminale la staţiile de distribuţie a 

benzinei 

Directivei 94/63/CE; 

- raportarea privind monitorizarea 

anuală a emisiilor de compuşi 

organici volatili (COV) rezultaţi 

din depozitarea benzinei şi din 

distribuţia acesteia de la terminale 

la staţiile de distribuţie a benzinei; 

- colaborarea cu GNM – CJ 

Buzău în vederea verificării 

conformării instalaţiilor la 

prevederile directivei, 

identificarea titularilor instalaţiilor 

aflate în conservare sau 

dezafectate, autorizarea tuturor 

instalaţiilor aflate în funcţiune; 

- actualizarea permanentă a bazei 

de date cu instalaţiile ce intră sub 

incidenţa directivei şi transmiterea 

acesteia la ANPM. 

2.1.3 Urmărirea implementării Directivei 

privind evaluarea efectelor anumitor 

proiecte publice şi private asupra 

mediului 

- derularea procedurilor de 

reglementare și emiterea actelor 

de reglementare pentru proiecte 

publice şi private, în conformitate 

cu prevederile Legii 292/2018;  

- realizarea bazei de date EIA şi 

afişarea acesteia pe site-ul 

instituţiei. 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Director Executiv 

Şef Serviciu AAA 

Permanent 

2.1.4 Urmărirea implementării Directivei 

privind evaluarea efectelor anumitor 

planuri şi programe asupra mediului 

- emiterea avizelor de mediu 

pentru  planuri şi programe 

conform HG 1076/2004 (PUZ, 

PUG,  PUD), amenajamente 

silvice etc; 

- realizarea bazei de date SEA; 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Director Executiv 

Şef Serviciu AAA 

Permanent 

2.1.5 Transmiterea  Registrului Naţional al 

Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (E-

- colectarea datelor aferente 

anului 2021, verificarea încărcării 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

   Director Executiv 

     Şef Serviciu ML 

la termenele 

stabilite de 
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PRTR) cu setul pentru anul 2021 lor corecte, de către operatori, în 

Registrul Electronic Naţional al 

Poluanţilor Emişi şi Transferaţi 

(E-PRTR) și registrul IPPC; 

Şef Serviciu AAA ANPM 

2.1.6 Urmărirea implementării Directivei 

privind controlul pericolelor de 

accidente majore care implică 

substanțe periculoase (SEVESO III) 

transpusă prin Legea nr. 59/2016 

- actualizarea inventarului 

obiectivelor SEVESO la apariția 

unor noi obiective; 

 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Director Executiv 

Şef Serviciu AAA 

Permanent 

2.2 EVALUAREA ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII AERULUI ȘI PROTECȚIA ATMOSFEREI 

2.2.1 Evaluarea şi îmbunătăţirea calităţii 

aerului 

- implementarea prevederilor 

legislaţiei specifice privind 

protecţia calităţii aerului 

înconjurător; 

- realizarea responsabilităților 

stabilite de autoritatea centrală 

pentru protecția mediului în 

domeniul operării stațiilor 

automate de monitorizare a 

calității aerului din cadrul 

RNMCA; 

- realizarea atribuțiilor stabilite de 

către autoritatea centrală pentru 

protecția mediului în domeniul 

gestiunii datelor în cadrul 

RNMCA (inclusiv cele privind 

informarea publicului ); 

- realizarea analizelor de laborator 

solicitate prin RNMCA și 

implementarea unui sistem al 

calității în cadrul laboratorului pe 

domeniul calitate aer; 

- realizarea analizelor de laborator 

suplimentare celor efectuate în 

cadrul RNMCA, (pulberi 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Director Executiv 

Şef Serviciu ML 

Permanent 

şi/sau la 

termenele 

stabilite 
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sedimentabile, pulberi în 

suspensie, apă din precipitații), 

pentru monitorizarea calității 

aerului în cadrul județului Buzău, 

conform unui plan de activitate 

aprobat de conducerea instituției; 

- realizarea atribuțiilor stabilite de 

către autoritatea centrală pentru 

protecția mediului în vederea 

punerii în aplicare a programelor 

de revizii, reparații, întreţinere şi 

exploatare a echipamentelor din 

cadrul RNMCA, aflate pe 

teritoriul judeţului Buzău;  

- informarea publicului cu privire 

la rezultatele monitorizării calităţii 

aerului atât în municipiul Buzău, 

cât şi în restul judeţului; 

- elaborarea Raportului privind 

calitatea aerului înconjurător, în 

județul Buzău, în anul 2022, 

conform prevederii Legii 

104/2011; 

- monitorizarea operatorilor 

economici autorizați pentru 

depozitarea, transportul și 

distribuția benzinei pentru 

respectarea legislaţiei privind 

limitarea emisiilor de compuşi 

organici volatili (COV), în aerul 

înconjurător; 

- realizarea inventarului local al 

emisiilor în aerul înconjurător 

pentru anul 2021, conform 

prevederilor legale existente în 
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acest domeniu și a procedurilor 

stabilite de către ANPM. 

2.2.2 Monitorizarea  radioactivităţii factorilor 

de mediu 

- monitorizarea radioactivităţii 

factorilor de mediu conform 

programului standard, zilnic de 11 

ore zilnic stabilit prin OM 

1978/2010; 

- implementarea unui sistem al 

calității pentru laboratorul de 

monitorizare a radioactivității 

factorilor de mediu. 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Director Executiv 

Şef Serviciu ML 

Permanent 

2.2.3 Gestionarea zgomotului ambiental - raportarea stadiului 

elaborării/finalizării hărților 

strategice de zgomot/planurilor de 

acțiune la nivelul municipiului 

Buzău. 

- urmărirea implementării 

prevederilor Legii 121/2019 

privind evaluarea și gestionarea 

zgomotului ambiant, cu 

modificările și completările 

ulterioare;  

- asigurarea de suport tehnic 

pentru emiterea autorizațiilor 

integrate de mediu prin emiterea 

de puncte de vedere privind 

condiţiile de evaluare și 

gestionare a zgomotului ambiant; 

- avizarea hărților strategice de 

zgomot pentru municipiul Buzău 

și pentru căile ferate din interiorul 

aglomerării, precum și a 

planurilor de gestionare a 

zgomotului ambiant. 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Director Executiv 

Şef Serviciu ML 

La 

solicitarea 

ANPM 

2.2.4 Realizarea de rapoarte de sinteză - - realizarea raportului pentru anul Agenția pentru Director Executiv La 
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privind starea factorilor de mediu în 

județul Buzău 

2022 privind starea factorilor de 

mediu în cadrul județului Buzău; 

- - realizarea rapoartelor lunare 

privind starea factorilor de mediu 

în cadrul județului Buzău; 

- - realizarea rapoartelor cu privire 

la situațiile de urgență de pe raza 

județului Buzău; 

- - realizarea altor rapoarte de 

sinteză privind starea factorilor de 

mediu în județul Buzău, solicitate 

de către autoritățile centrale 

pentru protecția mediului (MM și 

ANPM), autorități locale, instituții 

etc. 

Protecția Mediului Şef Serviciu ML 

Șef Serviciu CFM 

Șef Serviciu AAA 

termenele 

stabilite 

3.  SITURI CONTAMINATE ȘI CHIMICALE 

3.1  Implementarea prevederilor Strategiei 

naţionale pentru gestionarea durabilă a 

siturilor contaminate 

- urmărirea implementării 

prevederilor Legii nr. 74/2019 

privind gestionarea siturilor 

potențial contaminate și a celor 

contaminate; 

- actualizarea anuală a listei 

județene a siturilor potențial 

contaminate; 

- asigurarea de suport tehnic, la 

solicitarea serviciului AAA, 

pentru reglementarea activităţilor 

cu potențial impact asupra solului 

și avizarea proiectelor de 

remediere, prin elaborarea 

punctelor de vedere; 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

  

3.2 Urmărirea respectării prevederilor 

Regulamentului privind înregistrarea, 

evaluarea, autorizarea şi restricţionarea 

- actualizarea permanentă a 

inventarului agenţilor economici 

importatori, producători şi 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Director Executiv 

Şef Serviciu CFM 

 

Permanent 
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substanţelor chimice (REACH), cu 

modificările şi completările ulterioare 

utilizatori de substanţe / preparate 

chimice periculoase; 

- colectarea şi introducerea în 

aplicaţia SIM – domeniul SCP a 

datelor privind gestionarea 

substanţelor chimice 

periculoase/preparatelor 

/articolelor care conţin astfel de 

substanţe; 

- asigurarea de suport tehnic, la 

solicitarea serviciului AAA, 

pentru reglementarea activităţii 

operatorilor din acest domeniu, 

prin elaborarea punctelor de 

vedere; 

3.3 Urmărirea respectării prevederilor 

Regulamentului privind exportul şi 

importul de produse chimice care 

prezintă risc - PIC 

 

- asigurarea de suport tehnic, la 

solicitarea persoanelor interesate 

sau a serviciului AAA, privind 

obligațiile legale ce revin 

operatorilor economici 

importatori/exportatori, respectiv 

privind  reglementarea 

activităţilor din acest domeniu; 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Director Executiv 

Şef Serviciu CFM 

Permanent 

3.4 Urmărirea respectării prevederilor 

Regulamentului privind substanţele care 

epuizează stratul de ozon 

- actualizarea permanentă a 

inventarului agenţilor economici 

care desfăşoară activităţi cu 

substanţe care epuizează stratul de 

ozon (ODS); 

- colectarea şi introducerea în 

aplicaţia SIM – domeniul SCP a 

datelor privind gestionarea ODS-

urilor; 

- asigurarea de suport tehnic, la 

solicitarea serviciului AAA, 

pentru reglementarea activităţii 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Director Executiv 

Şef Serviciu CFM 

Permanent 
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operatorilor din acest domeniu, 

prin elaborarea punctelor de 

vedere; 

4.  PROTEJAREA ȘI REFACEREA BIODIVERSITĂȚII ȘI PROMOVAREA UNOR SERVICII PENTRU ECOSISTEME, 

INCLUSIV PRIN PROGRAMUL ”NATURA 2000” ȘI DE INFRASTRUCTURĂ ECOLOGICĂ 

4.1 Urmărirea respectării prevederilor 

Directivelor privind conservarea 

habitatelor naturale, speciilor de floră şi 

faună sălbatică şi conservarea păsărilor 

sălbatice 

 

 

 

 

- asigurarea cadrului instituţional 

pentru implementarea setului de 

măsuri minime de conservare şi a 

prevederilor regulamentelor 

ariilor naturale protejate în actele 

de reglementare emise pentru 

planuri, programe, proiecte şi 

activităţi; 

- actualizarea permanentă a bazei 

de date SIM – CN domeniul arii 

naturale protejate şi a 

informaţiilor de pe site-ul 

instituţiei; 

- participarea, la solicitarea 

serviciului AAA, la procedurile de 

reglementare a proiectelor, 

planurilor / programelor şi 

activităţilor amplasate în 

vecinătatea sau interiorul ariilor 

naturale protejate, prin verificări 

în teren, elaborare de hărţi, 

emitere puncte de vedere sau 

parcurgerea procedurii de 

evaluare adecvată, după caz; 

- participarea în cadrul Comisiilor 

de constatare și evaluarea 

pagubelor produse de animalele 

sălbatice asupra animalelor 

domestice și asupra culturilor 

agricol; 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Director Executiv 

Şef Serviciu CFM 

 

Permanent 
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- acordarea de suport tehnic şi 

sprijinirea comunităţilor locale în 

acţiunile de prevenire a pagubelor 

produse de animalele sălbatice. 

4.2 Urmărirea respectării prevederilor 

Regulamentelor de interzicere a 

introducerii în Uniune a exemplarelor 

din anumite specii ale faunei și florei 

sălbatice 

- eliberarea, la solicitarea 

persoanelor fizice si juridice, a 

autorizaţiilor de mediu pentru 

desfăşurarea de activităţi de 

recoltare, capturare şi/ sau 

achiziţie şi comercializare din 

flora şi fauna sălbatică; 

- coordonarea activităţilor de 

evaluare a speciilor strict protejate 

şi raportarea centralizată a datelor 

la autorităţile centrale de mediu; 

- organizarea acţiunilor de 

informare a publicului cu privire 

la efectivele de specii strict 

protejate de pe teritoriul judeţului. 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Director Executiv 

Şef Serviciu CFM 

Permanent 

4.3 Urmărirea implementării prevederilor 

Directivei privind grădinile zoologice 

- furnizarea informaţiilor privind 

condiţiile specifice de înfiinţare, 

funcţionare a grădinilor zoologice 

şi acvariilor, la solicitarea 

serviciului Reglementări şi a 

eventualilor operatori interesaţi;  

- asigurarea de suport tehnic, la 

solicitarea serviciului AAA, 

pentru reglementarea activităţii 

operatorilor din acest domeniu, 

prin elaborarea punctelor de 

vedere; 

- actualizarea permanentă a bazei 

de date privind grădinile 

zoologice şi acvariile, pe măsura 

emiterii actelor de reglementare. 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Director Executiv 

Şef Serviciu CFM 

Permanent 
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4.4 Urmărirea respectării prevederilor 

Regulamentului privind punerea la 

dispoziție pe piață și utilizarea 

produselor biocide 

 

- colectarea datelor privind  

utilizatorii de produse cu acţiune 

biocidă; 

- asigurarea de suport tehnic, la 

solicitarea serviciului AAA, 

pentru reglementarea activităţii 

operatorilor din acest domeniu, 

prin elaborarea punctelor de 

vedere; 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Director Executiv 

Şef Serviciu CFM 

La 

solicitarea 

şi termenele 

stabilite de 

ANPM 

5.  
PREVENIREA ȘI LIMITAREA EFECTELOR NEGATIVE ALE SCHIMBĂRILOR CLIMATICE, IMPLEMENTAREA 

MĂSURILOR PENTRU REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ  

5.1 Urmărirea implementării Directivei care 

stabileşte o schemă a comerţului cu 

certificate pentru emisiile de gaze cu 

efect de seră 

- colectarea şi furnizarea de 

informaţii la solicitarea ANPM. 

 

 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Director Executiv 

Şef Serviciu AAA 

În funcţie 

de solicitări 

5.2 Urmărirea respectării Regulamentului 

privind mecanismul de monitorizare  

şi de raportare a emisiilor de gaze cu 

efect de seră, precum şi de raportare, la 

nivel naţional şi al Uniunii, a altor 

informaţii relevante pentru schimbările 

climatice  

- colectarea, verificarea şi 

transmiterea datelor necesare 

construirii Inventarului Naţional 

al emisiilor de gaze cu Efect de 

Seră (INEGES); 

- informarea operatorilor 

economici cu privire la obligaţiile 

ce le revin conform legislaţiei din 

domeniu.  

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Director Executiv 

Şef Serviciu AAA 

Permanent 

5.3 Urmărirea respectării prevederilor din 

Regulamentul privind gazele fluorurate 

cu efect de seră  

- colectarea, validarea şi 

prelucrarea datelor şi informaţiilor 

în domeniul gazelor fluorurate şi 

întocmirea inventarului privind 

gazele fluorurate cu efect de seră 

şi operatorii economici care 

desfăşoară activităţi cu aceste 

substanţe; 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Director Executiv 

Şef Serviciu CFM 

Şef Serviciu AAA 

Permanent 

6. MODERNIZAREA ŞI ÎNTĂRIREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE ÎN DOMENIUL MEDIULUI ŞI ÎMBUNĂTĂȚIREA 

GRADULUI DE CONŞTIENTIZARE, INFORMARE, CONSULTARE ȘI PARTICIPARE A TUTUROR  CETĂŢENILOR ÎN 
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LUAREA DECIZIILOR  PRIVIND MEDIUL 

6.1 Asigurarea necesităţilor de instruire a 

personalului autorităţii locale de mediu 

în vederea asigurării implementării şi 

controlului eficient al conformării cu 

legislaţia de mediu 

- întărirea capacităţii instituţionale 

în domeniul protecţiei mediului şi 

asigurarea unei instruiri 

sistematice a personalului ; 

- realizarea Planului de 

perfecţionare profesională a 

personalului instituţiei pentru anul 

2023; 

- asigurarea pregătirii şi creşterea 

performanţelor profesionale ale 

personalului  prin participarea la 

sesiuni de instruiri, seminarii, 

conferinţe, workshopuri etc., pe 

fiecare dintre domeniile de 

specialitate în protecţia mediului; 

- realizarea de raportări către 

ANPM privind perfecţionarea 

profesională a personalului 

instituţiei. 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Director Executiv 

Şefi Servicii 

 

Permanent 

6.2 Întărirea capacităţii de absorbţie a 

fondurilor europene/naționale 

- sprijinirea administraţiei publice 

locale şi a operatorilor economici 

care iniţiază proiecte finanţate din 

fonduri europene/naționale; 

-derularea cu celeritate a 

procedurilor de reglementare a 

proiectelor, respectând termenele 

impuse de acestea precum şi 

condiţiile prevăzute de legislaţia 

privind ariile naturale protejate 

(după caz); 

- elaborarea de proiecte şi 

asigurarea implementării 

proiectelor aprobate iniţiate de 

APM sau la care suntem parteneri.    

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Director Executiv 

Şefi Servicii 

 

Permanent 
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6.3 Eficientizarea procesului/actului de 

control privind conformarea cu cerinţele 

de mediu în desfăşurarea oricăror 

activităţi cu impact de mediu 

- monitorizarea respectării 

prevederilor   Directivei 

2010/75/UE privind emisiile 

industriale, transpusă prin Legea 

nr. 278/2013; 

- verificarea modului în care 

operatorii economici respectă 

condiţiile impuse prin autorizaţiile 

de mediu, pe baza rapoartelor de 

monitorizare depuse de aceştia și 

în cadrul procesului de acordare a 

vizei anuale; 

-verificarea implementarii 

proiectelor care au obtinut acord 

de mediu la finalizarea acestora și 

a modului de respectare a 

cerințelor din acordul de mediu; 

- sesizarea GNM cu privire la 

cazurile de încălcare a 

prevederilor autorizaţiilor de 

mediu constatate; 

- participarea, la solicitarea GNM, 

la verificarea conformării 

operatorilor economici  cu 

cerinţele de mediu;  

- participare la acțiuni de 

verificare a operatorilor 

economici aflați în procedura de 

infrigement și/sau ca urmare 

diverselor sesizări ale cetățenilor 

privind funcționarea acestora, la 

solicitarea sau alături de GNM și 

alte instituții cu atribuții de 

control; 

-verificarea planurilor de refacere 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Director Executiv 

Şefi Servicii 

Permanent 
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a mediului pentru exploatarile 

miniere, balastiere, cariere în 

cadrul Comisiei formata din 

reprezentanți ai APM, ANRM, 

ANAR, constituita conform 

Ordinului 202/2881/2013 al 

MMAP și ANRM 

- participarea la Comitetul de 

Bazin în cadrul ANAR ABA 

Buzău pentru implementarea 

cerințelor Directivei cadru Apă; 

6.4 Intensificarea colaborării cu autorităţile 

locale pe tematici de mediu, astfel încât 

să se îmbunătăţească premizele 

dezvoltării durabile reale la nivel local 

- sprijinirea autorităţilor 

administraţiei publice locale în 

procesul de implementare a 

strategiilor şi planurilor naţionale 

/ locale din domeniul protecţiei 

mediului şi monitorizarea 

stadiului de realizare a acestora; 

- participare în cadrul Comisiilor 

de urbanism înființate la nivelul 

autorităților administrației publice 

locale;  

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Director Executiv 

Şef servicii  

 

Permanent 

6.5 Creşterea gradului de conştientizare şi 

implicare a publicului în probleme 

legate de îmbunătăţirea calităţii 

mediului înconjurător 

- actualizarea  bazei de date 

privind informaţia de mediu la 

nivel  local;  

- rezolvarea petiţiilor cu privire la 

diferite probleme de mediu 

precum şi a solicitărilor de 

informaţii înaintate de cetăţeni sau 

de organizaţii legal constituite, în 

limitele termenelor prevăzute de 

lege 

- organizarea unor campanii de 

conştientizare / informare a 

populaţiei; 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Director Executiv 

Compartiment 

Relaţii Publice şi 

Tehnologia 

informaţiei 

Şefi Servicii 

Permanent 
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- informarea comunităţilor locale 

prin afişarea pe site-ul A.P.M. 

Buzău a informaţiilor de interes 

public care se comunică din 

oficiu; 

- organizarea de evenimente 

media cu privire la diferite teme 

din domeniul mediului aflate în 

interesul publicului larg. 

6.6 Promovarea educaţiei ecologice 

eficiente la nivelul populaţiei şcolare 

- organizarea şi desfăşurarea unor 

acţiuni/proiecte/campanii de 

educaţie pentru mediu în 

parteneriat cu unitățile de 

învățământ. 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Director Executiv 

Compartiment 

Relaţii Publice şi 

Tehnologia 

informaţiei 

Şefi Servicii 

Permanent 

6.7 Asigurarea unei mai mari transparenţe a 

procesului de luare a deciziei de mediu 

- asigurarea, prin mijloace mass-

media, a accesului publicului la 

dezbaterea planurile şi strategiile 

elaborate de APM Buzău; 

- organizarea de dezbateri publice 

asupra documentaţiilor ce stau la 

baza actelor de reglementare 

emise (acorduri, avize, 

autorizaţii), în vederea asigurării 

în acest mod a implicării 

publicului în procesul decizional; 

- afişarea pe site-ul instituţiei a 

deciziilor şi anunţurilor privind 

deciziile pe etapele aferente 

procedurilor de obţinere a actelor 

de reglementare, rapoartele la 

studiile de evaluare a impactului, 

studiile de evaluare adecvată (în 

cazul în care concluziile nu sunt 

incluse în studiile de evaluare a 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Director Executiv 

Şefi Servicii 

Permanent 
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impactului), precum şi decizia 

privind emiterea autorizaţiei de 

mediu. 

6.8 Dinamizarea comunicării cu societatea 

civilă şi dezvoltarea unor parteneriate 

sustenabile privind protecţia mediului. 

 

- urmărirea încheierii de 

parteneriate cu organizaţiile 

neguvernamentale pentru 

realizarea unor proiecte din 

domeniul protecţiei mediului; 

- reprezentanţii ONG-urilor şi 

cetăţenii sunt invitaţi să participe 

la dezbaterile publice referitoare 

la deciziile de mediu ce ţin de 

problemele comunităţilor locale 

sau în cadrul procesului de 

planificare de mediu. 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Director Executiv 

Compartiment 

Proiecte, 

Compartiment 

Relaţii publice şi 

Tehnologia 

informaţiei 

Şefi Servicii 

Permanent 

7 ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII VIEŢII PRIN ASIGURAREA UNUI MEDIU SĂNĂTOS ÎN CADRUL COMUNITĂŢILOR ȘI 

STIMULAREA CREȘTERII DURABILE 

7.1 Conformarea cu standardele europene 

de mediu prin dezvoltarea infrastructurii 

de apă-canal şi staţii de epurare şi 

creşterea calităţii serviciilor aferente 

- aplicarea standardelor şi 

reglementărilor tehnice privind 

construcţia şi exploatarea 

sistemelor de colectare şi a 

staţiilor de epurare a apelor uzate 

orăşeneşti; 

- aplicarea legislaţiei privind 

condiţiile de descărcare în mediul 

acvatic a apelor uzate şi a 

prevederilor avizelor/autorizaţiilor 

de gospodărirea apelor emise de 

A.N.A.R., în actele de 

reglementare emise; 

- sprijinirea proiectelor de interes 

major, întocmite de consiliile 

locale, cu finanţare prin fonduri 

comunitare.  

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Director Executiv 

Șefi Servicii 

Permanent 

7.2 Planificarea amenajării urbane şi - aplicarea principiilor ecologice  Director Executiv Permanent 
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 elaborarea Regulamentului de urbanism 

bazat pe principii ecologice 

şi de dezvoltare durabilă la 

parcurgerea procedurii de 

evaluare strategică de mediu a 

planurilor urbanistice; 

- verificarea în cadrul procedurii 

de evaluare strategică de mediu, a 

modului în care planurile 

urbanistice respectă  restricţiile de 

amplasare a unităţilor poluatoare 

în sau în imediata vecinătate a 

zonelor rezidențiale;  

- verificarea respectării normelor 

privind realizarea spaţiilor verzi în 

cadrul procedurii de avizare a 

planurilor urbanistice şi, respectiv, 

a proiectelor. 

Şef Serviciu AAA 

Şef Serviciu CFM 

7.3 Susţinerea unei agriculturi ecologice şi 

a produselor agricole ecologice ca 

opţiune strategică pentru România 

- impunerea în actele de 

reglementare, de condiţii privind 

obligativitatea aplicării 

prevederilor Codului de bune 

practici agricole de către fermieri 

şi producători agricoli;  

- impunerea de condiţii în 

autorizaţii pentru încurajarea 

utilizării de către fermieri a 

îngrăşămintelor naturale şi 

reducerea folosirii pesticidelor; 

- sprijinirea autorităţilor 

administraţiei publice locale 

pentru promovarea proiectelor de 

amenajare a unor capacităţile 

conforme de stocare a dejecţiilor 

animaliere, în special în zonele 

vulnerabile din punct de vedere al 

riscului de transfer al nitraţilor din 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Director Executiv 

Şef Serviciu AAA 

Şef Serviciu CFM 

Permanent 
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surse agricole către corpurile de 

apă subterane. 

7.4 Urmărirea asigurării unui echilibru între 

creşterea economică şi protecţia 

mediului 

- monitorizarea şi raportarea 

semestrială/anuală a stadiului 

realizării măsurilor cuprinse în 

Planul Local de Acţiune pentru 

Mediu;  

- acordarea de suport tehnic de 

specialitate primăriilor care 

doresc să realizeze Agenda 21 

locală sau alte strategii de 

dezvoltare; 

- impunerea prin actele de 

reglementare emise pentru 

proiecte şi activităţi, doar a acelor 

măsuri şi a celor mai bune tehnici 

disponibile, dar accesibile 

operatorului din punct de vedere 

al suportabilităţii costurilor.  

- monitorizarea şi raportarea 

periodică, potrivit solicitărilor, 

privind stadiul realizării măsurilor 

cuprinse în Planurile de acțiuni 

locale/naţionale.  

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Director Executiv 

Şef serviciu CFM 

Şef Serviciu AAA 

Permanent 

7.5 Promovarea producţiei şi utilizării de 

energie din surse regenerabile 

- acordarea de sprijin pentru 

încurajarea realizării de investiţii 

(atât  a celor finanţate din fonduri 

europene cât şi a celor finanţate 

prin diferite programe naţionale) 

în producţia de energie din surse 

regenerabile (eoliană, solară, 

geotermală, din deşeuri), clădirile 

verzi etc.; 

- derularea cu maximă celeritate a 

procedurilor de reglementare a 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Director Executiv 

Şefi Servicii 

Compartiment 

Relaţii Publice şi 

Tehnologia 

informaţiei 

 

Permanent 
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proiectelor, respectând termenele 

impuse de acestea precum şi 

condiţiile prevăzute de legislaţia 

privind ariile naturale protejate 

(după caz). 

- promovarea programelor 

derulate la nivelul Administrației 

Fondului pentru Mediu în acest 

scop. 

- realizare materiale informative 

de promovare a surselor 

alternative de energie.   

8. Întarirea capacităţii de control în 

domeniul protecţiei  mediului conform 

HG 1005/2012 privind Organizarea si 

functionarea Garzii Nationale de Mediu 

-Implementarea la nivel judeţean 

a Regulamentului de organizare si 

funcţionare a Comisariatului 

Judeţean Buzău din cadrul Gărzii 

Naţionale de Mediu 

-Creşterea nivelului de pregătire 

profesională a personalului prin 

organizarea de instruiri la nivel 

judeţean şi / sau naţional în 

domeniul protecţiei mediului, a 

legislaţiei Uniunii Europene, 

precum şi a prelucrării şi 

transmiterii informatizate a 

datelor din activitatea de control 

Comisariatul 

Judeţean Buzău al 

Gărzii Naţionale de 

Mediu 

Comisar Şef + 

comisari 

 

Permanent 

9. Sporirea exigenţei  faţă de încălcările 

legislaţiei de mediu armonizate 

 

-Aplicarea criteriilor minime de 

inspectie (UE) în activitatea de 

control în domeniul protecţiei 

mediului 

- Reactualizarea Registrului 

Teritorial al obiectivelor 

controlate din judeţul Buzău 

Comisariatul 

Judeţean Buzău al 

Gărzii Naţionale de 

Mediu 

Comisariatul 

Judeţean Buzău al 

Gărzii Naţionale de 

Mediu 

Comisar Şef + 

comisari 

 

 

 

Comisar Şef + 

comisari 

 

31.12.2023 

 

 

 

Funcţie de 

situaţiile 

depistate în 

teren 

10 Acţiuni de control la obiective cu -Acţiuni de control la agenţi Comisariatul Comisar Şef + 31.12.2023 
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impact asupra mediului 

 

economici ce intră sub incidenţa 

Ordonanta 2/2021 privind 

depozitarea deseurilor; 

- Acţiuni de control la UAT-uri 

pentru indeplinirea obiectivelor 

legate de tratarea apelor uzate si 

gasirea unei solutii pentru evitarea 

infrigementului; 

- Acţiuni de control la UAT-uri 

privind gestionarea și 

valorificarea deșeurilor în vederea 

trecerii la economia circulară; 

- Respectarea prevederilor Legii 

249/2015 privind modalitatea de 

gestionare a ambalajelor si a 

deseurilor de ambalaje;   

- Respectarea prevederilor 

Legiinr.104/2011 privind calitatea 

aerului înconjurator; combaterea 

poluării aerului (ceea ce implică 

drept priorități definitivarea și 

aplicarea planurilor de gestionare 

și supraveghere a calității aerului; 

Judeţean Buzău al 

Gărzii Naţionale de 

Mediu 

comisari 

 

 

 

Comisar Şef + 

Comisari 

 

 

 

 

Comisar Şef + 

Comisari 

 

 

 

Comisar Şef + 

comisari 

 

 

 

Comisar Şef + 

comisari 

 

 

 

 

31.12.2023 

 

 

 

 

 

31.12.2023 

 

 

 

 

31.12.2023 

 

 

 

 

31.12.2023 

11. Extinderea cooperării şi dialogului cu 

societatea civilă şi cu celelalte instituţii 

ale statului care au atribuţii în domeniul 

protecţiei mediului, protejării sanătăţii, 

protejării vieţii şi securităţii şi 

intereselor economice ale cetăţenilor 

 

- Intensificarea acţiunilor de 

analiză şi control întreprinse cu 

autorităţile administraţiei publice 

locale şi Garda Naţională de 

Mediu –CJ Buzău, în conformitate 

cu responsabilităţile şi atribuţiile 

stabilite de legislaţia de mediu în 

vigoare, precum şi a protocolului 

încheiat; 

- Susţinerea fără rezerve a 

obiectivului de combatere a 

schimbarilor climatice ; 

Comisariatul 

Judeţean Buzău al 

Gărzii Naţionale de 

Mediu 

Comisar Şef + 

comisari 

 

Permanent 
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- Sprijinirea autoritatilor publice 

locale pentru dezvoltarea unor 

strategii proprii privind 

combaterea schimbarilor climatice 

la nivel local. 

- Imbunatatirea gradului de 

educare si constientizare, 

informare, consultare si 

participare a tuturor cetatenilor in 

luarea 

deciziilor privind mediul prin : 

  constientizarea cetatenilor cu 

privire la protectia mediului; 

 promovarea educatiei 

ecologice, stabilirea unui 

parteneriat cu Ministerul 

Educatiei pentru stabilirea de 

curricule specifice; 

 sprijinirea organizatiilor 

neguvernamentale in procesul de 

constientizare a cetatenilor cu 

privire la protectia mediului; 

 asigurarea unei mai mari 

transparente a procesului de luare 

a deciziei; 

-dinamizarea comunicarii cu 

societatea civila; 

-sustinerea unei agriculturi 

ecologice si a produselor agricole 

ecologice. 

12. Asigurarea dreptului persoanelor de a fi 

informate asupra calităţii factorilor de 

mediu 

- Colaborarea cu mass-media, 

publicarea de  articole în presa 

scrisă pe probleme privind rolul 

Gărzii Naţionale de Mediu – 

Comisariatul Judeţean Buzău , 

Comisariatul 

Judeţean Buzău al 

Gărzii Naţionale de 

Mediu 

Comisar Şef + 

comisari 

 

Permanent 
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extinderea site-ului  Gărzii 

Naţionale de Mediu (care poate fi 

accesat la adresa www.gnm.ro) cu 

aspecte la zi din fiecare judeţ al 

ţării; 

-Îmbunătățirea gradului de 

conștientizare, informare, 

consultare și participare a tuturor 

cetățenilor în luarea deciziilor 

privind mediul; 

III MANAGEMENTUL APELOR ȘI SOLULUI 

1. Asigurarea utilizării durabile a resurselor de apă 

1.1 Îndeplinirea măsurilor din Planul de Management al Bazinului Hidrografic 

 Asigurarea utilizării durabile a 

resurselor de apă 

Direcția de acțiune : Îndeplinirea 

măsurilor din Planul de 

Management al Bazinului 

Hidrografic 

-Acţiuni de control la agenţii 

economici şi/sau instituţii ale 

administraţiilor publice locale 

care deţin sisteme de alimentare 

cu apa, canalizare si epurare a 

apelor pentru urmărirea măsurilor 

impuse prin actele de 

reglementare şi procesele verbale 

de constatare anterioare 

Administraţia 

Bazinală 

de Apă Buzău – 

Ialomiţa 

Șef Birou Inspecția 

Bazinală a Apelor 

Conform 

planificării  

(01.02.2023

-

31.12.2023) 

 Asigurarea utilizării durabile a 

resurselor de apă 

-Realizarea de controale la 

categorii de agenţi economici 

şi/sau instituţii ale administraţiilor 

publice locale care deţin instalaţii 

aflate sub incidenţa Directivei 

2010/75/UE privind emisiile 

industriale 

Administraţia 

Bazinală 

de Apă Buzău – 

Ialomiţa 

Șef Birou Inspecția 

Bazinală a Apelor 

Conform 

planificării 

(15.01.2023

-

31.12.2023) 

 Asigurarea utilizării durabile a -Acordarea de asistenţă tehnică Administraţia Șef Serviciu Avize 30.12.2023 
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resurselor de apă primăriilor şi operatorilor de 

gospodărie 

comunală privind: 

-construirea/ reabilitarea reţelelor 

de canalizare şi a staţiilor de 

epurare a apelor uzate care asigură 

colectarea şi epurarea încărcării 

organice biodegradabile în 

aglomerări mai mari de 2.000 

locuitori echivalenţi, acordându-se 

prioritate aglomerărilor cu peste 

10.000 l.e; 

 -reabilitarea/extinderea/realizarea 

unor sisteme de alimentare cu apă 

la nivelul comunităţilor din 

judeţul Buzău; 

 -urmărirea și corelarea resurselor 

de apă și a echipării hidroedilitare 

existente și propuse prin planurile 

urbanistice generale, planuri 

urbanistice zonale din punct de 

vedere al gospodăririi apelor; 

-identificarea surselor potențial 

poluatoare și asigurarea 

respectării legislaţiei din punct de 

vedere al gospodăririi apelor 

Bazinală 

de Apă Buzău – 

Ialomiţa 

și Autorizații 

 

 Asigurarea utilizării durabile a 

resurselor de apă 

-Acordarea de asistenţă 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; 

-Urmărirea și corelarea echipării 

Administraţia 

Bazinală 

de Apă Buzău – 

Ialomiţa 

Șef Serviciu Avize 

și Autorizații 

 

30.12.2023 
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hidroedilitare existente și propuse 

prin planurile urbanistice 

generale, planuri urbanistice 

zonale din punct de vedere al 

gospodaririi apelor în vederea 

prevenirii poluării surselor de 

apă/prevenirii deteriorării stării 

corpurilor de apă și eventual, în 

direcția îmbunătățirii stării 

acestora 

 Asigurarea utilizării durabile a 

resurselor de apă 

-Actualizarea Registrului Zonelor 

Protejate din spațiul hidrografic 

Buzău-Ialomița (informații la 

nivelul anului 2022) 

Administraţia 

Bazinală 

de Apă Buzău – 

Ialomiţa 

Șef Birou P.M.B. 30.12.2023 

 Asigurarea utilizării durabile a 

resurselor de apă 

-Raportarea stadiului realizării 

lucrărilor pentru epurarea apelor 

uzate urbane şi a capacităţilor în 

execuţie şi puse în funcţiune 

pentru aglomerări umane 

Administraţia 

Bazinală 

de Apă Buzău – 

Ialomiţa 

Șef Birou P.M.B. 31.03.2023 

 Asigurarea utilizării durabile a 

resurselor de apă 

-Finalizarea elaborarii celui de-al 

3-lea Plan de Management al 

spațiului hidrografic Buzău-

Ialomița si aprobarea acestuia 

printr-un act legislativ, precum si 

raportarea la Comisia Europeana 

Administraţia 

Bazinală 

de Apă Buzău – 

Ialomiţa 

Șef Birou P.M.B. 30.06.2023 

 Asigurarea utilizării durabile a 

resurselor de apă 

Direcția de acțiune : 

Transparentizarea calității apei - 

dezvoltarea unui portal și a rețelei 

naționale de monitorizare a 

calității apei; reglementarea unui 

sistem coerent de verificare a 

calității apelor bazat pe principiile 

enunțate de directivele europene 

-Monitorizarea calitativă și 

cantitativă a corpurilor de apă de 

Administraţia 

Bazinală 

de Apă Buzău – 

Ialomiţa 

 

Șef Serviciu 

G.M.P.R.A. 

 

 

Permanent 
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suprafaţă şi ape subterane din 

subbazinul râului Buzău; 

-Evaluarea calitativă a corpurilor 

de apă de suprafață din subbazinul 

râului Buzău; 

-Acţiuni de monitorizare a 

agenţilor economici potenţiali 

poluatori în vederea evitării 

poluărilor accidentale 

 Asigurarea utilizării durabile a 

resurselor de apă 

Direcția de acțiune : Protectia 

albiilor raurilor si combaterea 

furtului de material cu ajutorul 

soluțiilor digitale inteligente 

-Verificarea agenţilor economici 

şi instituţiilor administraţiei 

publice locale care desfăsoară 

activităţi de exploatare agregate 

minerale din  albiile, malurile 

cursurilor de apă, din terase şi 

cuvetele lacurilor, cât şi a celor 

care deţin staţii de sortare-spălare 

agregate minerale şi instalaţii de 

recirculare a apei 

Administraţia 

Bazinală 

de Apă Buzău – 

Ialomiţa 

Șef Birou Inspecția 

Bazinală a Apelor 

Conform 

planificării 

(01.02.2023

-

31.12.2023) 

 Reducerea riscurilor legate  de apă în 

contextul schimbărilor climatice 

Direcția de acțiune : Creșterea 

rezilienței la dezastrele cauzate de 

riscurile naturale accentuate de 

schimbările climatice; dezvoltarea 

capacității de intervenție și 

răspuns a structurilor responsabile 

cu managementul situațiilor de 

urgență generate de inundțtii ori 

secetă 

-Elaborare rapoarte de analiză 

posteveniment, pentru viiturile 

care au determinat depăşiri ale 

Administraţia 

Bazinală 

de Apă Buzău – 

Ialomiţa 

Șef Serviciu 

Prognoze Bazinale, 

Hidrologie și 

Hidrogeologie 

 

3 luni după 

producerea 

viiturii 
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cotelor de apărare 

 Reducerea riscurilor legate  de apă în 

contextul schimbărilor climatice 

-Monitorizarea fluxului operativ 

de date hidrometeorologice la 

statile hidrometrice si 

pluviometrice din retea, inclusiv 

modul de funcţionare al staţiilor 

automate 

Administraţia 

Bazinală 

de Apă Buzău – 

Ialomiţa 

Șef Serviciu 

Prognoze Bazinale, 

Hidrologie și 

Hidrogeologie 

Șef Stație 

Hidrologică Buzău 

Permanent 

 Reducerea riscurilor legate  de apă în 

contextul schimbărilor climatice 

Direcția de acțiune : Realizarea 

unei strategii nationale de 

gospodarire a apelor in contextul 

adaptarii tuturor masurilor si 

actiunilor intersectoriale la 

provocarile generate de efectele 

schimbarilor climatice si la 

realizarea obiectivului securitatii 

apei 

- Diseminarea hartilor de hazard si 

de risc la inundatii, actualizate in 

cadrul ciclului II de implementare 

a Directivei 2007/60/CE privind 

evaluarea și gestionarea riscurilor 

de inundații; demersuri necesare 

pentru includerea acestora in 

planurile de urbanism locale/ 

zonale si respectarea legislatiei 

privind regimul constructiilor in 

zona inundabila 

-Finalizarea elaborarii celui de-al 

2-lea Plan de Management al 

Riscului la Inundatii pentru 

spatiul hidrografic Buzau 

Ialomita; demersuri in vederea 

aprobarii acestuia printr-un act 

legislativ, precum si raportarea la 

Comisia Europeana  

Administraţia 

Bazinală 

de Apă Buzău - 

Ialomiţa 

Șef Serviciu 

Situatii de Urgenta  

31.12.2023 



42 

 

 Reducerea riscurilor legate  de apă în 

contextul schimbărilor climatice 

Direcția de acțiune : Programul de 

renaturare a terenurilor degradate 

si crearea culoarelor ecologice cu 

rol dublu: cresterea calitatii 

ecosistemelor si apararea 

impotriva inundatiilor 

-Acţiuni de control privind starea 

de salubrizare a cursurilor de apă, 

lacurilor de acumulare, bălţilor şi 

malurilor acestora la categorii de 

agenţi economici şi instituţii ale 

administraţiei publice locale care 

administrează/gestionează lacuri 

de acumulare şi bălţi şi/sau sunt 

deţinători cu orice titlu ai 

cursurilor de apă şi malurilor 

acestora 

Administraţia 

Bazinală 

de Apă Buzău – 

Ialomiţa 

Șef Birou Inspecția 

Bazinală a Apelor 

Conform 

planificarii 

(15.03.2023

-

31.05.2023) 

 Reducerea riscurilor legate  de apă în 

contextul schimbărilor climatice 

Direcția de acțiune : Restaurarea 

zonelor inundabile în vederea 

refacerii sistemelor hidrografice 

(Lucrări în curs de realizare și 

propuse pentru începere în anul 

2023 conform programului 

propus) 

-Lucrări de igienizări cursuri de 

apă, defrișări, decolmatări cursuri 

de apă, terasamente, cosiri diguri, 

lucrări de reparații 

-Realizarea lucrărilor din Planul 

tehnic al Sistemului de 

Gospodărire a Apelor Buzău 2023 

Administraţia 

Bazinală 

de Apă Buzău – 

Ialomiţa 

Director S.G.A. 

Buzău 

 

Conform 

P.G.A. 2023 

IV. PROTECŢIA ŞI GESTIONAREA DURABILĂ A PĂDURILOR ŞI FAUNEI CINEGETICE  

1. 

Protecţia şi gestionarea durabilă a 

pădurilor şi faunei cinegetice. 

Apărarea  şi administrarea fondului 

Diminuarea sustragerilor ilegale 

de arbori. Patrulări în zonele 

vulnerabile şi identificarea 

Direcţia Silvică 

Buzău 

Ocoalele silvice şi 

compartimentele 

din Direcţia Silvică 

Permanent 
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forestier naţional şi păstrarea 

integrităţii acestuia 

delicvenţilor. Buzău 

 

 

Transportul materialelor 

lemnoase. Controale la legalitatea 

circulaţiei materialelor lemnoase 

si instalatii de debitat lemn. 

 Direcţia Silvică 

Buzău 

Ocoalele silvice şi 

compartimentele 

din Direcţia Silvică 

Buzău 

Permanent 

 

 

Prevenirea şi stingerea 

incendiilor. Patrulări şi observaţii 

de la puncte fixe. Intervenţii la 

stingerea incendiilor. 

Direcţia Silvică 

Buzău 

Ocoalele silvice şi 

compartimentele 

din Direcţia Silvică 

Buzău 

Permanent 

 

 

Prevenirea braconajului. Patrulări 

şi acţiuni de pază pe fondurile de 

vânătoare şi de pescuit. 

Direcţia Silvică 

Buzău 

Ocoalele silvice şi 

compartimentele 

din Direcţia Silvică 

Buzău 

Permanent 

 

 

Starea de sănătate a pădurilor. 

Aplicarea de tratamente curative 

şi preventive împotriva bolilor şi 

dăunătorilor vegetaţiei forestiere 

Direcţia Silvică 

Buzău 

Ocoalele silvice şi 

compartimentele 

din Direcţia Silvică 

Buzău 

Permanent 

2. 

Întocmirea inventarului  forestier în 

scopul  cunoaşterii resurselor silvice  

şi realizarea cadastrului  pentru 

fondul forestier naţional  

Monitorizarea  permanenta a 

suprafetelor  de fond forestier 

proprietate publica a statului, 

pentru cunoasterea  resurselor si  

creerea  cadrului  pentru  cadastru 

forestier. 

Respectarea legilor proprietatilor 

cu privire la retrocedare si 

aplicarea corecta si la termen  a 

acestora  

Direcţia Silvică 

Buzău 

Ocoalele silvice şi 

compartimentele 

din Direcţia Silvică 

Buzău 

Permanent 

3. 
Promovarea  certificării forestiere în 

fondul forestier naţional 

Audit de certificare a padurilor 

proprietate  publica a statului 

pentru  cresterea  potentialului  

economic si ecologic a acestora 

Direcţia Silvică 

Buzău 

Ocoalele silvice şi 

compartimentele 

din Direcţia Silvică 

Buzău 

Permanent 

4. 
Elaborarea unui program  de 

împădurire care să aibă  ca obiectiv  

Mărirea suprafeţei fondului 

forestier naţional prin împădurirea 

Direcţia Silvică 

Buzău 

Ocoalele silvice şi 

compartimentele 
Permanent 
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creșterea și extinderea suprafeţelor 

de pădure în judeţul Buzău 

terenurilor improprii agriculturii 

in vederea  ameliorarii structurii 

fondului forestier pentru 

gestionarea durabila a padurilor  

ca support  al adaptarii la efectele 

schimbarilor climatice( 

stabilizarea terenurilor, 

imbunatatirea circuitului apei in 

natura, combaterea desertificarii si 

cresterea capacitatii de absorbire a 

emisiilor de gaze ca effect de 

sera) 

din Direcţia Silvică 

Buzău 

 

 
Asigurarea dezvoltării durabile a 

fondului forestier naţional. 

Direcţia Silvică 

Buzău 

Ocoalele silvice şi 

compartimentele 

din Direcţia Silvică 

Buzău 

Permanent 

 

 

Dezvoltarea durabilă a fondului 

forestier naţional. Îmbunătăţirea  

accesibilităţii fondului forestier, 

conform programului de 

reabilitare a drumurilor auto 

forestiere. 

Direcţia Silvică 

Buzău 

Ocoalele silvice şi 

compartimentele 

din Direcţia Silvică 

Buzău 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

5. 

Dezvoltarea pisciculturii si utilizarea 

durabila a resurselor  fondului 

forestier si  cele cinegetice 

- Realizarea programului pentru 

pescuit şi acvacultură, adaptat la 

nevoile interne. 

Realizarea programului de 

ocrotire si combaterea 

daunatorilor vinatului. 

 - Promovarea  si valorificarea   

produselor secundare si a 

serviciilor oferite de ecosistemele 

forestiere,respectiv a  fructelor de 

padure si a produselor accesorii 

ale padurii pe piata externa  

Direcţia Silvică 

Buzău 

 

 

 

 

Ocoalele silvice şi 

compartimentele 

din Direcţia Silvică 

Buzău 

Permanent 

6. Combaterea tăierilor ilegale de -Monitorizarea tăierilor ilegale, Garda Forestieră Personalul de 31.12.2023 
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pădure și a altor practici ilegale; 

Lupta împotriva exploatărilor ilegale 

de masă lemnoasă; 

prin sistemul informatic SUMAL 

2.0. 

- Verificarea modului de aplicare 

și de respectare a regimului silvic 

de către toți deținătorii de păduri 

și de către structurile de 

administrație silvică. 

- Controale de exploatare a masei 

lemnoase.  

Controlul circulaţiei materialelor 

lemnoase, al depozitelor şi al 

instalaţiilor de debitat material 

lemnos. 

Buzău specialitate, 

consilieri din 

cadrul GFJ Buzău 

V. AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ 

1. DOMENIUL VEGETAL ȘI  ZOOTEHNIC 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTAREA POLITICILOR 

AGRICOLE PENTRU STIMULAREA 

PRODUCŢIEI AGRICOLE 

Monitorizarea dezvoltarii 

zootehniei si a cresterea ponderii 

acesteia in totalul productiei 

agricole 

 

 

 

Monitorizarea dezvoltarii 

sectorului pomicol 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorizarea structurii culturilor, 

a stării de vegetaţie şi a 

suprafeţelor afectate de factori 

climatici nefavorabili 

Direcția pentru 

Agricultură 

Județeană Buzău 

 
 
 

Direcția pentru 

Agricultură 

Județeană Buzău 
 
 
 
 
 

Direcția pentru 

Agricultură 

Județeană Buzău 
 

Compartimentul 

implementarea 

politicilor si 

strategiilor in 

agricultura 

 

Serviciul 

monitorizare, 

inspectii tehnice in 

domeniul 

agriculturii si 

industriei 

alimentare, 

monitorizare piata 

 

 

Compartimentul 

implementarea 

politicilor si 

strategiilor in 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent 
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Culege, prelucrează, centralizează 

şi transmite la MADR datele 

statistice Agr 2a, Agr 2b, Situaţia 

Statistică a Terenurilor, Inventarul 

utilajelor agricole 

 

Implementarea legislaţiei privind 

vânzarea-cumpărarea terenurilor 

agricole aflate în extravilanul 

localităţilor 

 

 

Implementarea legislatiei privind 

reglementarea unor masuri de 

piata pentru produsele agricole ( 

eliberarea avizelor consultative 

conform prevederilor Legii 

nr.145/2014) 

 

 

 

 

 

Direcția pentru 

Agricultură 

Județeană Buzău 
 

 

 

Direcția pentru 

Agricultură 

Județeană Buzău 
 

 

 

Direcția pentru 

Agricultură 

Județeană Buzău 
 

agricultura 

Compartimentul 

asistenţă tehnică 

zonală şi RICA 

 

Compartimentul 

implementarea 

politicilor si 

strategiilor in 

agricultura 

 

Compartimentul 

implementarea 

politicilor si 

strategiilor in 

agricultura 

 

Compartimentul 

asistenta tehnica 

zonala si RICA 

 

 

 

 

 

 

Iunie 

Decembrie 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 Monitorizarea calitatii produselor 

agricole si agroalimentare conform 

normelor specifice 

-Inspectii in plantaţiile viticole, 

spaţiile de producere şi/sau 

stocare a produselor vitivinicole, 

precum şi vehiculele care 

transportă aceste produse; 

-Inspectii in spaţiile comerciale 

şi/sau depozite şi vehiculele care 

deţin în vederea vânzării, 

comercializării şi/sau 

transportului, produse vitivinicole 

sau alte produse care ar putea fi 

destinate utilizării în sectorul 

Direcția pentru 

Agricultură 

Județeană Buzău 

 

Serviciul 

monitorizarea, 

inspecţii tehnice, 

verificare şi control 

în domeniul 

agriculturii şi 

industriei 

alimentare şi 

statistică agricolă, 

monitorizare piaţă 

 

Permanent 
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vitivinicol 

-Verificarea produselor 

vitivinicole, substanţele şi 

produsele destinate producerii 

vinurilor şi alte produse 

vitivinicole, în vederea 

inventarierii acestora; 

-Efectuarea controlului de 

conformitate cu standardele de 

comercializare la legumele şi 

fructele proaspete, pe piaţa 

internă, import țări terțe și export 

-Intocmirea  şi întreţinerea bazei 

de date a operatorilor din sectorul 

legume şi fructe proaspete 

-Verificarea  modului de aplicare 

a tehnologiilor de producţie, a 

bunelor practici agricole, ia 

măsuri şi face propuneri pentru 

înlăturarea deficienţelor 

-Efectuarea controlului de 

conformitate la loturile de legume 

şi fructe proaspete ce urmează 

procedura de retragere de pe piaţă 

(Reg. Consiliului 1182/2007, Reg. 

(UE) nr.543/2011); 

-Verificarea respectarii legislaţiei 

în vigoare privind organismele 

modificate genetic, fiind abilitaţi 

să efectueze controale în cultură, 

să preleveze probe şi să verifice 

documentele cultivatorilor de 

plante modificate genetic 

-Verificarea, prin sondaj, a 

respectarii conformităţii 
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îngrăşămintelor chimice care se 

produc, importă, depozitează şi 

comercializează în România 

-Verificarea, în structurile de 

vânzare cu amănuntul, a 

respectării condiţiilor de 

comercializare şi a afişajului 

obligatoriu la comercializarea 

pâinii şi produselor de panificaţie, 

conform art. 11 din 

O.U.G.nr.12/2006 pentru 

stabilirea unor măsuri de 

reglementare a pieţei pe filiera 

cerealelor şi a produselor 

procesate din cereale 

-Verificarea respectării 

prevederilor H.G. nr. 1904/2006 

pentru modificarea H.G nr. 

568/2002 privind iodarea 

universală a sării destinate 

consumului uman, hranei pentru 

animale şi utilizării în industria 

alimentară de către operatorii 

economici care fabrică pâine şi 

produse de panificaţie; 

-Verificarea, și controlul 

activității  pe filiera cerealelor, 

verificarea anuală a unităţilor de 

depozitare pentru produsele 

agricole, care deţin autorizaţii de 

depozit, și modul de respectare a 

condiţiilor care au dus la 

acordarea autorizațiilor 

-Verificarea legalităţii atestatului 

şi a logoului de produs tradiţional, 
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conform O.M. nr. 724/2013 

privind atestarea produselor 

tradiţionale. Asigură verificarea 

legalităţii eliberării şi utilizării 

atestatului şi a logoului reţetei 

consacrate româneşti, conform 

O.M. nr. 394/2014 privind 

atestarea produselor alimentare 

obţinute conform reţetelor 

consacrate româneşti; 

-Verificarea respectării regimului 

de marcare, ambalare şi 

comercializare a ouălor la 

producători, ambalatori şi la 

unităţile de desfacere cu 

amănuntul 

-Verificarea operatorilor 

economici care desfasoara 

activitati in agricultura ecologica 

 

Implementarea şi funcţionarea 

sistemului informational de piaţă 

agricolă la nivel judeţean 

Colecteaza si prelucrează datele 

cu privire la prețurile cerealelor și 

oleaginoaselor transmise de 

operatorii economici din 

sectoarele de producere, 

depozitare, comercializare, 

procesare; 

Direcția pentru 

Agricultură 

Județeană Buzău 

 

Compartimentul 

asistenta tehnica 

zonala si RICA 

 

Permanent 

 

 

Monitorizarea suprafeţelor irigate şi a 

randamentelor de funcţionare a staţiilor 

de pompare a apei 

Monitorizarea constituirii,  

revitalizarii Organizaţiilor de 

imbunătăţiri funciare 

Direcția pentru 

Agricultură 

Județeană Buzău 

 

Compartimentul 

implementarea 

politicilor si 

strategiilor in 

agricultura 

Permanent 

 

 

Implementarea programelor de sprijin 

pentru agriculturori 

-Diseminarea in teritoriu a 

programului de susţinere a 

productiei de tomate în spaţii 

protejate pentru anul 2023 

Direcția pentru 

Agricultură 

Județeană Buzău 

 

Compartimentul 

implementarea 

politicilor si 

strategiilor in 

Permanent 
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conform H.G. nr.1569/2022 

primire cereri de înscriere în 

programe; verificări în teren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorizarea programului de 

susţinere a crescătorilor de suine 

pentru activitatea de reproducţie 

conform Legii nr.195/2018, cu 

modificările şi completările 

ulterioare. 

-Monitorizarea programului de 

susţinere pentru activitatea de 

reproducţie, incubaţie  şi de 

creştere în sectorul avicol, cu 

modificările şi completările 

ulterioare 

agricultura+ 

Compartimenul 

asitenţă tehnică 

zonală şi RICA 

Serviciul 

monitorizare 

inspecţii tehnice, 

verificare şi control 

în domeniul 

agriculturii şi 

industriei 

alimentare, 

monitorizare piaţă 

 

Compartimentul 

implementarea 

politicilor si 

strategiilor in 

industria alimentara 

si de promovare a 

schemelor de 

calitate 

Compartimentul 

asistenţă tehnică 

zonală şi RICA 

Compartiment 

financiar-

contabilitate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

Implementarea legislaţiei privind 

organizarea, administrarea şi 

exploatarea pajiştilor permanente 

Acordarea de consultanţă de 

specialitate şi elaborarea 

proiectelor de amenajamente 

pastorale 

Direcția pentru 

Agricultură 

Județeană Buzău 

 

Compartimentul 

formare 

profesională, 

promovare şi 

elaborare proiecte 

Permanent 

 

 CRESTEREA ABSORBTIEI 

FONDURILOR EUROPENE 

 

-Identificarea, monitorizarea 

potenţialilor beneficiari  și 

informarea acestora asupra 
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Identificarea potențialilor beneficiari, 

consilierea și acordarea de asistență 

tehnică în elaborarea documentației 

necesare accesării de fonduri europene 

oportunităților și 

responsabilităților în derularea 

proiectelor cu finanțare europeană 

-Consiliere şi asistenţă tehnică de 

specialitate pentru elaborarea 

dosarelor de plăţi pentru 

proiectele finanţate prin PNS 

2023 -2027 

-Realizarea de cursuri de 

instruire/informare a 

producătorilor agricoli privind 

normele și cerințele de 

ecocondiționalitate;  

 

Direcția pentru 

Agricultură 

Județeană Buzău 

 

 

Compartimentul 

asistenta tehnica 

zonala si RICA 

Compartimentul 

formare 

profesională, 

promovare şi 

elaborare proiecte 
 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTAREA POLITICILOR 

AGRICOLE CARE SA 

DETERMINE CREŞTEREA 

PONDERII  AGRICULTURII 

ECOLOGICE 

Incurajerea agriculturii ecologice, 

creşterea numărului de operatori 

economici din sistem ecologic 

-Initierea de actiuni in vederea 

promovarii agriculturii ecologice 

Inregistrarea si avizarea fiselor de 

inscriere in agricultura ecologica a 

operatorilor care produc, 

proceseaza, depoziteaza, 

comercializeaza sau import 

produse ecologice, in 

conformitate cu legislatia 

comunitara si nationala in 

domeniu 

-Transmiterea,in format 

electronic, la MADR,respectiv la 

Compartimentul de agricultura 

ecologica, pana la data de 30 ale 

fiecarei luni, a Centralizatorului 

operatorilor inregistrati in 

agricultura ecologica. 

-Intocmirea bazei de date  

statistice  privind suprafetele in 

conversie si certificate, productile 

medii prognozate si realizate la 

Direcția pentru 

Agricultură 

Județeană Buzău 

 

Compartimentul 

asitenţă tehnică 

zonală şi RICA 

Permanent 
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nivel regional. 

 Dezvoltarea comunităţilor din mediul 

rural 

 

Sprijinirea  asocierii în agricultură în 

vederea promovării unei agriculturi 

performante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incurajarea producătorilor în vederea 

-Primirea și verificarea, inclusiv la 

fața locului, a conformitatii 

documentelor depuse de către 

persoanele juridice pentru 

acordarea recunoașterii ca 

grup/organizație de producători 

pentru sectorul agricol, conform 

OG nr.37/2005, Ordinul 

nr.358/2016 

 

 

 

 

 

-Verificarea respectării şi 

menţinerii condiţiilor de 

recunoaştere și funcționare de 

către grupurile și organizaţiile de 

producători pentru 

comercializarea produselor 

agricole, conform OG nr.37/2005, 

Ordinul nr.358/2016; 

 

 

 

-Monitorizarea constituirii de 

structuri asociative in randul 

producatorilor din sectorul 

legume-fructe, inclusiv pepeni 

 

 

 

 

-Implementarea schemelor de 

Direcția pentru 

Agricultură 

Județeană Buzău 

 

Compartimentul 

implementarea 

politicilor si 

strategiilor in 

industria alimentara 

si de promovare a 

schemelor de 

calitate 

Compartimentul 

implementarea 

politicilor si 

strategiilor in 

agricultura 

 
 

Compartimentul 

implementarea 

politicilor si 

strategiilor in 

industria alimentara 

si de promovare a 

schemelor de 

calitate 

 
 

Compartimentul 

implementarea 

politicilor si 

strategiilor in 

industria alimentara 

si de promovare a 

schemelor de 

calitate 

 
Compartimentul 
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obţinerii atestatelor de produse 

traditionale 

calitate naționale (produs 

tradițional si rețeta consacrata) și 

europene (DOP, IGP, STG, 

produs montan, băuturi spirtoase 

cu indicație geografica) în vederea 

identificării si oferirii de 

consultanță pentru potențialii 

aplicanți. 

 

-Actiuni de promovare a 

produselor traditionale si 

incurajarea producatorilor pentru 

obtinerea atestatelor produselor 

traditionale 

implementarea 

politicilor si 

strategiilor in 

industria alimentara 

si de promovare a 

schemelor de 

calitate 

 
 

Compartimentul 

implementarea 

politicilor si 

strategiilor in 

industria alimentara 

si de promovare a 

schemelor de 

calitate 

Compartimentul 

asistenta tehnica 

zona si RICA 

 

 

 

 

 

 

 Pregătirea cu responsabilitate a tuturor 

campaniilor specifice din cadrul anului 

agricol 2023 

- Controlul şi certificarea calităţii 

seminţelor şi materialului săditor 

şi emiterea documentelor legale la 

solicitarea operatorilor economici, 

prin analize de laborator, în 

vederea comercializării 

seminţelor, în conformitate cu 

normele în vigoare, pentru cereale 

păioase şi porumb, floarea 

soarelui, soia, rapiţă, muştar, 

plante furajere, seminte de 

legume, material legumicol, 

material viticol, fructifer, plante 

medicinale si aromatice, plante 

ornamentale  

Inspectoratul 

Teritorial pentru 

Calitatea Seminţelor 

şi Materialului 

Săditor Buzău 

Inspector șef 

In funcție 

de perioada 

de utlizare a 

acestora 
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- Efectuarea inspecţiilor în câmp a 

culturilor semincere declarate de 

operatorii economici 

multiplicatori şi  

emiterea documentelor, conform 

normelor în vigoare, pentru:  

cereale păioase şi porumb, floarea 

soarelui, soia, rapiţă, muştar, 

plante furajere, seminte de 

legume, material legumicol, 

material viticol, fructifer, plante 

medicinale si aromatice, plante 

ornamentale  

Inspectoratul 

Teritorial pentru 

Calitatea Seminţelor 

şi Materialului 

Săditor Buzău 

 

 

 

Inspector șef 

Trim.I-IV 

2023 

 Eliberarea certificatelor fitosanitare 

pentru export si Re-export  in tari terte 

 

Se efectueaza controale 

fitosanitare si se elibereaza 

certificate fitosanitare   

pentru plante,produse vegetale . 

Oficiul  Fitosanitar 

Buzau 

 

Șef birou Aceasta 

actiune se 

desfasoara 

pe toata 

durata 

anului 

 Inregistrarea producatorilor, 

depozitelor colective, centrelor de 

expediere si a importatorilor de plante si 

produse vegetale care circula pe 

teritoriul Uniunii Europene 

 

In acest an se vor inregistra 

producatori , depozite colective , 

centre de expediere (producatori 

de cartofi, pepiniere silvice, 

pomicole si viticole 

culturi legumicole, 

cultura mare , spatii de depozitare 

, etc), si se vor viza certificatele 

de inregistrare  

Oficiul  Fitosanitar 

Buzau 

 

Șef birou Aceasta 

actiune se 

desfasoara 

pe parcursul 

intregului 

an 

 Efectuarea inspectiilor fitosanitare in 

vederea eliberarii  pasaportului 

fitosanitar si la importul de plante si 

produse vegetale. 

 

Se vor  efectua fise de inspectie 

pasaport , in 

vederea eliberarii pasaportului 

fitosanitar, a proceselor verbale 

pasaport  

urmarindu-se respectarea 

exigentelor 

Oficiul  Fitosanitar 

Buzau 

 

Șef birou Aceasta 

actiune se 

desfasoara 

pe parcursul 

intregului 

an 
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fitosanitare pentru eliberarea 

acestuia. 

 Desfasurarea actiunilor de 

supraveghere si control privind 

respectarea regimului de carantina 

fitosanitara conform legisalatiei in 

vigoare 

 

 Se vor efectua fise de inspectie 

monitorizare 

atat conform planurilor de 

monitorizare cat si 

la cererea producatorilor sau doar 

pentru supravegherea teritoriului.  

Oficiul  Fitosanitar 

Buzau 

 

Șef birou Aceasta 

actiune se 

desfasoara 

pe parcursul 

intregului 

an 

 Efectuarea controalelor fitosanitare in 

pepiniere pomicole,viticole, si silvice, 

sere,solarii in vederea  

depistarii organismelor de carantina 

 

Actiunea  implica efectuarea 

controalelor cu prelevare de probe 

,  conform procedurilor descrise in 

planurile de monitorizare 

Oficiul  Fitosanitar 

Buzau 

 

Șef birou Aceasta 

actiune se 

desfasoara 

pe parcursul 

intregului 

an 

 Programul de Monitorizare 

fitosanitara a cartofului campania 2023-

2024 

 

Inregistrarea  de  

persoane fizice , ca producatori de 

cartofi de consum .Se vor  preleva 

probe de sol  pentru cartofii de 

consum in vederea depistarii 

nematodului  

cu chisti ( Globodera spp.) 

Tot in cadrul acestui plan de 

monitorizare se va efectua un 

control pe parcursul perioadei de 

vegetatie pentru depistarea 

simptomelor organismelor 

care se monitorizeaza.  

Se vor preleva  probe la 

cartoful de consum  in vederea 

depistarii oganismelor de 

carantina   De asemenea se vor 

efectua controale la depozite 

,centre de expediere la cartofii atat 

din import cat si din UE. Se va  

insista pe cartofii importati din 

Oficiul  Fitosanitar 

Buzau 

 

Șef birou Aceasta 

actiune se 

desfasoara 

pe parcursul 

intregului 

an 
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Egipt 

pentru depistarea organismului 

Ralstonia 

solanacearum 

 

 

 

 

 Plan de monitorizare la porumb pentru 

Diabrotica virgifera 

 

Se vor amplasa capcane cu 

feromoni in vederea urmaririi 

evolutiei agentului de daunare . 

Oficiul  Fitosanitar 

Buzau 

 

Șef birou Aprilie-mai 

15 iunie – 

15septembri

e 

 Plan de monitorizare la pin si alte 

rasinoase pentru depistare 

Bursaphaelenchus xylophilus . 

 

In acest an se vor  controla paduri, 

depozite  de lemn de rasinoase 

pregatit pentru export  exigenta 

fitosanitara urmarita fiind  

organismul Monocamus  si 

Bursaphelenchus .  

Oficiul  Fitosanitar 

Buzau 

 

Șef birou Aceasta 

actiune se 

desfasoara 

pe parcursul 

intregului 

an 

 Plan de monitorizare la speciile  de 

plante (Viburnum, 

Rododendron, Quercus etc) pentru 

depistarea Phytophtora ramorum 

Inspectii fitosanitare la plante : 

(Viburnum,Rododendron, 

Quercus etc) pentru depistarea 

Phytophtora ramorum 

Oficiul  Fitosanitar 

Buzau 

 

Șef birou Septembrie  

- octombrie 

 Plan de monitorizare la daunatorii din 

spatiile protejate (se preleveaza probe 

in perioada de vegetatie) 

 

Se  efectueaza inspectii 

fitosanitare pe toata perioada de 

vegetatie , pentru  organismele 

vizate de legislatia in vigoare  

Oficiul  Fitosanitar 

Buzau 

 

Șef birou Aceasta 

actiune se 

desfasoara 

pe parcursul 

intregului 

an 

 Plan de monitorizare pentru  

Xylophilus ampelinus la vita de vie  

Se  efectueaza inspectii 

fitosanitare in perioda de aparitie 

si evolutie a bolii 

Oficiul  Fitosanitar 

Buzau 

 

Șef birou Mai-iunie 

(cand sunt 

simptome ) 

 Plan de monitorizare la Plum pox virus 

pentru speciile de samburoase. 

 

In cursul acestui an se vor efectua 

controale fitosanitare in 

pepinierele pomicole (se ridica 

probe de plante si fructe pentru 

analize de laborator ) 

Oficiul  Fitosanitar 

Buzau 

 

Șef birou Mai – iunie 

- septembrie 

 Plan de monitorizare la Anthomus 

eugeni, pentru  

In cursul acestui an se vor efectua 

controale fitosanitare in culturile 

Oficiul  Fitosanitar 

Buzau 

Șef birou August 
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Ardei si vinete de aredi si vinete  
 Plan de monitorizare la Dithylenchus 

dipsaci pentru ceapa si lucernă sămânţă 

 

In cursul acestui an se  vor efectua 

controale fitosanitare constand in 

probe de sol ,  bulbi de arbagic , 

de flori pentru depistarea acestui 

organism de daunare  

Oficiul  Fitosanitar 

Buzau 

 

Șef birou Perioada de 

vegetatie 

 Plan de monitorizare virusuri la legume 

(tomate ) Pepino mosaic virus,Potato 

spindle tuber viroid, PRFV  (virusul 

rugos ) 

 

In cursul acestui an se  vor efectua 

controale fitosanitare si se  vor 

trimite probe de rasaduri si  

seminte de legume, pentru a 

confirma prezenta sau absenta 

acestei viroze. Daca va fi cazul se 

vor ridica probe  de seminte  de 

tomate provenite din UE. 

Oficiul  Fitosanitar 

Buzau 

 

Șef birou Perioada de 

vegetatie 

 Plan de monitorizare la Erwinia 

amylovora pentru speciile de 

semintoase (mar, par, gutui ) si plante 

 

In cursul acestui an se vor  efectua 

controale  fitosanitare in 

pepinierele pomicole, se vor  

prelevaprobe de plante in vederea 

analizelor de laborator .   

Oficiul  Fitosanitar 

Buzau 

 

Șef birou Mai – iunie 

- 

Septembrie 

 Plan de monitorizare la Giberela 

circinata pentru speciile de rasinoase 

si Fusarium circinatum 

Se efectueaza inspectii fitosanitare 

atat in pepiniere cat 

si in paduri , parcuri.  

Oficiul  Fitosanitar 

Buzau 

 

Șef birou Septembrie 

- octombrie 

 Plan de monitorizare la Anoplophora 

spp. la anumite specii (plop , 

salix etc) 

 

Se vor  efectua insepctii 

fitosanitare in vederea depistarii 

acestororganisme  in  pepiniere 

silvice , parcuri si paduri  

Oficiul  Fitosanitar 

Buzau 

 

Șef birou Septembrie 

- octombrie 

 Plan de monitorizare la Potato 

spindle tuber viroid pentru  specii de 

solanacee (cartof, tomate) 

 

Se vor  efectua controale in solarii 

la plantele autohtone , din import ,  

cat si din UE.  

In acest sens vor fi  prelevate 

probe de laborator   

 

 

Oficiul  Fitosanitar 

Buzau 

 

Șef birou Aprilie – 

oct. 

 Ridicarea de probe de plante in vedrea 

supravegherii teritoriului 

 

Se efectueaza controale in 

depozite , centre de expediere 

pentru identificarea organismelor 

Oficiul  Fitosanitar 

Buzau 

 

Șef birou Tot anul 
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de carantina la fructe si legume 

din tari terte si UE; se vor  ridica 

probe . 

 Plan de monitorizare la Tilletia indica 

pentru grau comun , la producatorii 

interni cat  si la  

import 

Se efectueaza  controale in camp 

si indepozitele  de cereale pentru 

depistarea acestui organism de 

daunare 

Oficiul  Fitosanitar 

Buzau 

 

Șef birou Iunie – iulie 

 Plan de Monitorizare pentru 

organismele daunatoare de 

carantina:Candidatus phytoplasma 

malli, pyri, prurorum .  

Se efectueaza inspectii fitosanitare 

in pepiniere pomicole si plantatii 

mama cu prelevare de probe 

pentru  eliberare Pasaport 

fitosanitar la materialul pentru 

plantare 

Oficiul  Fitosanitar 

Buzau 

 

Șef birou Inspectia 

materialului 

saditor din 

plantele 

gazda se 

realizeaza : 

-Inaite de 

plantare 

-in perioada 

iunie-

septembrie 

 Plan de monitorizare pentru bacterii la 

tomate: Clavibacter michiganensis ssp. 

Michiganensis,Xanthomonas campestris 

pv. Vesicatorie 

Se efectueaza inspectii fitosanitare 

la tomate,ardei , fasole  cu 

prelevare de probe de seminte 

care beneficiaza de Pasaport 

fitosanitar 

Oficiul  Fitosanitar 

Buzau 

 

Șef birou Inspectia se 

face pe 

parcursul 

perioadei de 

vegetatie 

 Plan de monitorizare pentru  

Cryphonectria parasitica 

Se efectueaza inspectii la material 

de plantare din speciile Quercus L 

si Castanea Mill 

Oficiul  Fitosanitar 

Buzau 

 

Șef birou Inspectia se 

face din 

primavara 

pana 

toamna 

tarziu 

 Plan de Monitorizare pentru organismul 

daunator Xylella fastidiosa  

Prunus L., și Vitis L,  Pyrus spp. , 

Quercus L.  

Oficiul  Fitosanitar 

Buzau 

 

Șef birou Inspectia se 

face din 

primavara 

pana 

toamna 
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tarziu 

 Inregistrarea operatorilor economici 

care au aderat la programul  de 

conformitate fitosanitara a ambalajelor 

din lemn cu standardul international 

pentru masuri fitosanitare ISPM  15 

Se intocmeste Raport de inspectie 

in urma angajamentului pe care il 

face operatorul economic si se 

urmareste executarea 

tratamentului 

Oficiul  Fitosanitar 

Buzau 

 

Șef birou Pe tot 

parcursul 

anului 

 Prognoza agentilor de daunare si 

avertizarea producatorilor agricoli, 

persoane fizice sau juridice, privind 

aparitia si evolutia acestora 

 

Prognoza agentilor de daunare si 

avertizarea producatorilor 

agricoli, persoane fizice sau 

juridice, privind aparitia si 

evolutia acestora si eliberarea 

buletinelor de avertizare  

Oficiul  Fitosanitar 

Buzau 

 

Șef birou Permanent 

 Configurarea  si gestionarea  bazei de 

date a sistemului AgroExpert privind 

alertele in vederea avertizarii executarii 

tratamentelor  

Configureaza baza de date a 

sistemului AgroExpert pentru 

culturile agricole si agentii de 

daunare in vederea urmaririi 

evolutiei biologiei acestora si a 

momentului optim de aplicare a 

tratamentului avertizat de sistemul 

AgroExpert (buletine de 

avertizare). 

Oficiul  Fitosanitar 

Buzau 

 

Șef birou Permanent 

 Indrumarea si informarea producatorilor 

agricoli cu privire la respectarea 

legislatiei fitosanitare in vigoare-  

Indrumarea si informarea 

producatorilor agricoli cu privire 

la respectarea legislatiei 

fitosanitare in vigoare 

Oficiul  Fitosanitar 

Buzau 

 

Șef birou Permanent 

 Obținerea  unor recolte sănătoase și 

respectarea cerintelor de agromediu, 

clima si sol , de silvomediu (PNDR ) , 

inclusiv normele de ecoconditionalitate 

( SMR 10) de catre fermieri  si a  

beneficiarilor  de sprijinul financiar , a 

utilizarii durabile a  produselor de 

protectia plantelor . 

- Informarea  fermierilor privind 

măsurile care trebuie respectate în 

scopul obținerii unor recolte 

sănătoase și respectarea cerintelor 

de agromediu , clima si sol , de 

silvomediu (PNDR), inclusiv 

normele de ecoconditionalitate 

(SMR 10). 

Oficiul  Fitosanitar 

Buzau 

 

Șef birou Permanent 

 Monitorizarea calitatii produselor de Monitorizarea calitatii produselor Oficiul  Fitosanitar Șef birou - trim. 
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protectia plantelor, conform Planului 

National de monitorizare pe anul 2023 

de protectia plantelor, conform 

Planului National de monitorizare 

pe anul 2021 

Buzau 

 
I,II,III,IV 

 Monitorizarea reziduurilor de produse 

de protectia plantelor in fructe, legume 

si cereale , conform Planului National 

de monitorizare pe anul 2023 

Monitorizarea reziduurilor de 

produse de protectia plantelor in 

fructe, legume si cereale, conform 

Planului National de monitorizare 

pe anul 2021 

Oficiul  Fitosanitar 

Buzau 

 

Șef birou - februarie - 

octombrie 

 Intocmirea situatiei operative privind 

tratamentul la samanta in campania de 

primavara si campania de toamna , anul 

2023 

Indrumarea tehnica , controlul si 

intocmirea situatiei operative 

privind  evidenta tratamentelor 

fitosanitare  la samanta in 

campania de primavara si 

campania de toamna , anul 2021 

Oficiul  Fitosanitar 

Buzau 

 

Șef birou - primavara 

- toamna 

 Autorizarea / reautorizarea agentilor 

economici care comercializeaza , 

utilizeaza si presteaza servicii cu 

produse de protectia plantelor conform 

legislatiei in vigoare in vederea utilizarii 

durabile a produselor de protectia 

plantelor  

Autorizarea / reautorizarea  

agentilor economici care 

comercializeaza , utilizeaza si 

presteaza servicii cu produse de 

protectia plantelor 

Oficiul  Fitosanitar 

Buzau 

 

Șef birou Permanent 

 Inspectii ITP la masinile de pulverizat 

cu p.p.p si a eliberarii Certificatelor de 

inspectie privind inspecția 

echipamentelor de aplicare a produselor 

de protecție a plantelor 

Se efectueaza verificari specifice  

pentru conformitatea functionarii 

chipamentelor de aplicare a 

produselor de protecție a plantelor 

Oficiul  Fitosanitar 

Buzau 

 

Șef birou Permanent 

2. APLICAREA PROGRAMELOR PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA STĂRII DE SĂNĂTATE A ANIMALELOR 

 Verificarea respectării de către 

operatorii economici din domeniul 

alimentar a legislației specifice 

siguranței alimentelor 

Controale la operatorii economici 

din domeniul alimentar conform 

profilului de risc al unității 

Direcția Sanitară 

Veterinară și pentru 

Protecția 

Alimentelor Buzău 

Șef serviciu Permanent 

 Stabilirea profilului de risc al 

operatorilor economici din domeniul 

alimentar 

Evaluarea operatorilor din 

domeniul alimentar pentru 

încadrarea în profiluri de risc 

Direcția Sanitară 

Veterinară și pentru 

Protecția 

Șef serviciu Permanent 
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Alimentelor Buzău -

SCOSA 

 

Analizarea operatorilor economici din 

domeniul alimentar în ceea ce privește 

conformitatea cu legislația în vigoare 

Auditul operatorilor din domeniul 

alimentar autorizați conform 

prevederilor Ordinului 57/2010 

Direcția Sanitară 

Veterinară și pentru 

Protecția 

Alimentelor Buzău -

SCOSA 

Șef serviciu Permanent 

 

Verificarea conformității produselor 

alimentare prin analize de laborator 

Prelevări probe produse 

alimentare 

Direcția Sanitară 

Veterinară și pentru 

Protecția 

Alimentelor Buzău 

SCOSA 

Șef serviciu Permanent 

 

Asigurarea unui sistem rapid de acțiune 

în cazul crizelor alimentare cu produse 

alimentare 

Gestionare SRAAF, AAC 

Direcția Sanitară 

Veterinară și pentru 

Protecția 

Alimentelor Buzău 

SCOSA 

Șef serviciu Permanent 

 
Verificarea modului de întocmire a 

dosarelor de decont depuse de medicii 

veterinari de liberă practică 

împuterniciți. 

Analizarea la sediu a dosarelor de 

decont acțiuni sanitar-veterinare 

depuse de medicii concesionari. 

Direcția Sanitară 

Veterinară și pentru 

Protecția 

Alimentelor Buzău 

SCOSBA 

Șef Serviciu Lunar  

 
Verificarea modului de efectuare a 

acțiunilor sanitar-veterinare decontate 

de stat realizate de către medicii 

concesionari 

Controlul în teritoriu a unui 

eșantion de minim 10% din 

dosarele de decont depuse. 

Direcția Sanitară 

Veterinară și pentru 

Protecția 

Alimentelor Buzău 

SCOSBA 

Șef Serviciu Lunar 

 

Verificarea respectării legislației 

sanitar-veterinare de către operatorii 

economici din domeniul creșterii 

animalelor. 

Controale în  unitățile zootehnice 

privind respectarea condițiilor de 

biosecuritate , executarea 

acțiunilor de depistare, profilaxie 

și combaterea bolilor, bunăstarea 

și protecția animalelor 

Direcția Sanitară 

Veterinară și pentru 

Protecția 

Alimentelor Buzău 

SCOSBA 

Șef Serviciu Permanent  

 Verificarea respectării legislației Controale în unități de depozitare Direcția Sanitară Șef Serviciu Permanent  
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sanitar-veterinare în domeniu de către 

operatorii economici din domeniul 

comercializării produselor medicinale 

veterinare. 

și/ sau comercializare și unități în 

care utilizează produse medicinale 

veterinare. 

Veterinară și pentru 

Protecția 

Alimentelor Buzău 

SCOSBA 

 
Verificarea respectării legislației 

sanitar-veterinare în domeniu de către 

operatorii economici din domeniul 

comercializării furajelor pentru animale. 

Controale în unități de producție/ 

depozitare / comercializare / 

utilizare furaje. 

Direcția Sanitară 

Veterinară și pentru 

Protecția 

Alimentelor Buzău 

SCOSBA 

Șef Serviciu Permanent  

 
Planificarea acțiunilor sanitar veterinare 

pentru anul în curs pentru fiecare CSVA 

și fiecare exploatație comercială de 

animale. 

 Întocmirea programelor cifrice 

ale acțiunilor sanitar-veterinare 

Direcția Sanitară 

Veterinară și pentru 

Protecția 

Alimentelor Buzău 

SCOSBA 

Șef Serviciu Trimestrul I 

 
Verificarea respectării legislației 

sanitar-veterinare în domeniu de către 

operatorii economici din domeniul 

dezinsecției, dezinfecției și deratizării. 

Controale în unitățile DDD 

Direcția Sanitară 

Veterinară și pentru 

Protecția 

Alimentelor Buzău 

SCOSBA 

Șef Serviciu Permanent 

 

Elaborarea programelor de monitorizare 

control și eradicare a bolilor la animale 

pentru cofinanțare comunitară. 

Întocmirea programelor 

cofinanțate conform Deciziei 

Grant Sante 

VP/2018/RO/SI2.774145. 

Direcția Sanitară 

Veterinară și pentru 

Protecția 

Alimentelor Buzău 

SCOSBA 

Șef Serviciu Semestrial 

 

Prevenirea răspândirii rabiei prin 

speciile considerate rezervor natural 

pentru rabie. 

Vaccinarea antirabică a vulpilor 

prin distribuție manuală a 

momelilor vaccinale și prelevări 

de probe 

Direcția Sanitară 

Veterinară și pentru 

Protecția 

Alimentelor Buzău 

SCOSBA 

Șef Serviciu Semestrial 

 
Verificarea respectării normelor sanitar-

veterinare cu referire la protecția 

câinilor fără stăpân la adăposturile de 

câini 

Controale în adăposturile de câini 

Direcția Sanitară 

Veterinară și pentru 

Protecția 

Alimentelor Buzău 

SCOSBA 

Șef Serviciu Permanent  
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Verificarea conformității furajelor și a 

produselor de origine animală prin 

analize de laborator. 

Prelevări de probe 

Direcția Sanitară 

Veterinară și pentru 

Protecția 

Alimentelor Buzău 

SCOSBA 

Șef Serviciu Permanent  

 

Verificarea respectării normelor sanitar-

veterinare de protecție și  bunăstare a 

animalelor în timpul transportului  

Acțiuni de control în trafic. 

Direcția Sanitară 

Veterinară și pentru 

Protecția 

Alimentelor Buzău 

SCOSBA 

Șef Serviciu Permanent  

 

Verificarea respectării legislației 

sanitare veterinare în domeniul SNCU. 

Controale în  unitățile generatoare 

de SNCU, a transportatorilor de 

SNCU și a unităților de 

neutralizare/procesare SNCU. 

Direcția Sanitară 

Veterinară și pentru 

Protecția 

Alimentelor Buzău 

SCOSBA 

Șef Serviciu Permanent  

 

Asanarea focarelor de boli ale 

animalelor (PPA, PPC, LEB, Rabie, 

Gripă aviară etc.). 

Declararea și închiderea focarelor 

de boală prin măsuri specifice 

(ucidere, prelevare de probe, 

restricții circulație, dezinfecții etc) 

Direcția Sanitară 

Veterinară și pentru 

Protecția 

Alimentelor Buzău 

SCOSBA 

Șef Serviciu Permanent  

 Serviciul de Catagrafie, Autorizare, Înregistrare și Evidență Informatizată 

 

Gestionare activități de import 

- Recepția documentelor de 

intrare a produselor alimentare, a 

animalelor vii și a subproduselor 

de origine animală 

- Expedierea la CSVSAO a 

documentelor în vederea 

controlului în teren 

Direcția Sanitară 

Veterinară și pentru 

Protecția 

Alimentelor Buzău 

SCAIEI 

Șef Serviciu Permanent 

 

Gestionare activități de export 

- Primirea cererilor de eliberare a 

documentelor necesare pentru 

export 

- Realizare controale specifice 

- Eliberare documente export 

Direcția Sanitară 

Veterinară și pentru 

Protecția 

Alimentelor Buzău 

SCAIEI 

Șef Serviciu Permanent 

 Înregistrare / autorizare unități noi - Primirea și înregistrarea cererilor Direcția Sanitară Șef Serviciu Permanent 
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de înregistrare / autorizare 

- Realizare control pentru 

verificarea conformității unităților 

- Eliberare documente de 

înregistrare / autorizare 

Veterinară și pentru 

Protecția 

Alimentelor Buzău 

SCAIEI 

 

Gestionarea catagrafiei în format 

electronic 

- Introducerea unităților noi sau a 

oricăror modificări în catagrafia 

electronică 

Direcția Sanitară 

Veterinară și pentru 

Protecția 

Alimentelor Buzău 

SCAIEI 

Șef Serviciu Permanent 

 

Verificarea activității medicilor 

veterinari concesionari 

Control dosare decont prin 

verificarea conformității datelor 

înregistrate în BND. 

Direcția Sanitară 

Veterinară și pentru 

Protecția 

Alimentelor Buzău 

SCAIEI 

Șef Serviciu 
Sfârșitul 

fiecărei luni 

 

Verificare exploatații respectare 

legislație 

Controlul exploatațiilor prin 

sondaj/eșantion stabilit de 

ANSVSA în vederea stabilirii 

respectării legislației în ceea ce 

privește identificarea, mișcarea și 

evenimentele din exploatație. 

Direcția Sanitară 

Veterinară și pentru 

Protecția 

Alimentelor Buzău 

SCAIEI 

Șef Serviciu 
Sfârșitul 

anului 

 

Răspuns la solicitările primite din partea 

operatorilor economici, persoanelor 

fizice. 

Eliberare documente în baza 

solicitărilor 

Direcția Sanitară 

Veterinară și pentru 

Protecția 

Alimentelor Buzău 

SCAIEI 

Șef Serviciu Permanent 

 

Combatere fraude sau corectare erori 
Anchete în teritoriu la suspiciunile 

de fraudă sau la reclamații. 

Direcția Sanitară 

Veterinară și pentru 

Protecția 

Alimentelor Buzău 

SCAIEI 

Șef Serviciu 
Sfârșitul 

fiecărei luni 

 Monitorizarea calității produselor agricole și agroalimentare 

 Verificarea conformității probelor 

prelevate pe domeniul sănătate animală. 

Efectuarea analizelor pentru 

probele oficiale si autocontrol pe 

Direcția Sanitară 

Veterinară și pentru 
Șef LSVSA Lunar 
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domeniul Sănătate Animala Protecția 

Alimentelor Buzău 

LSVSA 

 

Verificarea conformității probelor 

prelevate pe domeniul siguranța 

alimentelor. 

Efectuarea analizelor pentru 

probele oficiale și autocontrol pe 

domeniul Siguranța Alimentelor 

Direcția Sanitară 

Veterinară și pentru 

Protecția 

Alimentelor Buzău 

LSVSA 

Șef LSVSA Lunar 

4. CONTINUAREA SUSȚINERII FINANCIARE A AGRICULTURII 

 

 

 

4.1 
Acordarea în timp util a subvenţiilor 

pentru agricultură 

Depunerea/primirea cererilor 

unice de plată la sediile judeţene  

şi la centrele locale din judeţ de 

către funcţionarii A.P.I.A. în 

perioada în care nu se aplică 

penalităţi, pentru Campania 2023. 

Agenția de Plăți și 

Intervenție pentru 

Agricultură – 

Centrul Județean 

Buzău 

Director executiv 

Director executiv 

adjunct 

Şef Serviciu 

Autorizare Plăţi 

Şef Birou Centre 

Locale 

15.05.2023 

 

 

Efectuarea controlului 

administrativ,inclusiv controlul 

preliminar al cererilor unice de 

plată, eşantionarea acestora şi 

transmiterea eşantioanelor 

Agenția de Plăți și 

Intervenție pentru 

Agricultură – 

Centrul Județean 

Buzău 

Director executiv 

Director executiv 

adjunct 

Şef Serviciu 

Control   Teren 

01.07.2023 

 

 

Efectuarea controlului  pe teren, la 

faţa locului pentru cererile unice 

de plată eşantionate la control pe 

teren 

Agenția de Plăți și 

Intervenție pentru 

Agricultură – 

Centrul Județean 

Buzău 

Director executiv 

Director executiv 

adjunct 

Şef Serviciu 

Control   Teren 

01.10.2023 

 

 

Efectuarea controlului  aferent al 

unor obligaţii specifice 

 

Agenția de Plăți și 

Intervenție pentru 

Agricultură – 

Centrul Județean 

Buzău 

Director executiv 

Director executiv 

adjunct 

Şef Serviciu 

Control   Teren 

Decembrie 

2023 sau 

Martie 2024 

 

 

Plata avansului pentru Campania 

2023 

Agenția de Plăți și 

Intervenție pentru 

Agricultură – 

Director executiv 

Director executiv 

adjunct 

30.11.2023 
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Centrul Județean 

Buzău 

Şef Serviciu 

Autorizare Plăţi 

Şef Birou Centre 

Locale 

 

 

Plata regulară pentru Campania 

2022 Agenția de Plăți și 

Intervenție pentru 

Agricultură – 

Centrul Județean 

Buzău 

Director executiv 

Director executiv 

adjunct 

Şef Serviciu 

Autorizare Plăţi 

Şef Birou Centre 

Locale 

30.06.2023 

 

 

 

Înregistrarea, actualizarea şi 

întreţinerea Registrului Unic de 

Identificare a  fermierilor şi a 

Sistemului de Identificare a 

Parcelelor Agricole LPIS, ca şi 

instrument pentru aplicarea 

Schemelor de plăţi directe, (pe 

baza cererilor de înscriere a 

fermierilor care utilizează 

suprafeţe de teren mai mari de 1 

ha, alcătuit din parcele a căror 

suprafaţă este mai mare de 0,3 ha 

şi menţinut în bune condiţii 

agricole şi de mediu) 

Agenția de Plăți și 

Intervenție pentru 

Agricultură – 

Centrul Județean 

Buzău 

 

 

Director executiv 

Director executiv 

adjunct 

Şef Serviciu 

Autorizare Plăţi 

Şef Birou Centre 

Locale 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

Desfăşurarea campaniei de 

informare a fermierilor privind: 

Plăţile directe- -Plată de bază, 

Plată redistributivă, Sprijin cuplat 

vegetal si zootehnic, Tineri 

fermieri, Ecoscheme sector 

vegetal-Practici benefice pentru 

mediu>10ha, Gospodăria 

tradțională<10ha, Înierbarea, 

Ecoscheme sector zootehnic-

Agenția de Plăți și 

Intervenție pentru 

Agricultură – 

Centrul Județean 

Buzău 

 

 

 

 

 

 

Director executiv 

Director executiv 

adjunct 

Şef Serviciu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent 
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Bunăstare vaci de lapte, Bunăstare 

tineret bovin, măsuri pentru: 

Agromediu și climă, agricultură 

ecologică, Zone cu constrângeri 

naturale, Forestier care pot fi 

acordate, la nivelul fiecărei 

localităţi precum și fermierilor 

care se adresează funcționarilor 

din centrul județean și centrele 

locale din teritoriu 

Autorizare Plăţi 

Şef Birou Centre 

Locale 

Formator 

 

 

 

4.2 Creşterea absorbţiei fondurilor 

europene 

În Campania 2023 fermierii pot 

beneficia de plăți directe, plăți 

aferente ecoschemelor, plăți 

compensatorii care pot fi acordate 

utilizatorilor de terenuri agricole, 

cu finanţare din FEGA, FEADR şi 

BUGET NAŢIONAL 

Agenția de Plăți și 

Intervenție pentru 

Agricultură – 

Centrul Județean 

Buzău 

Director executiv 

Director executiv 

adjunct 

Şef Serviciu 

Autorizare Plăţi 

Şef Birou Centre 

Locale 

Formator 

Permanent 

 

 

Depunerea/primirea/verificarea 

administrative/validarea la plată a  

cererilor de sprijin privind 

sectorul vegetal (Restructurarea 

/reconversia plantaţiilor viti-

vinicole, vizarea carnetelor de 

rentier -Renta viageră agricolă, 

Programului Naţional Apicol, 

Programul de investiții în sectorul 

vinicol, finanţarea prin 

rambursare a accizei la motorină, 

sprijin financiar  producătorilor   

din  sectorul viti-vinicol pentru 

asigurarea recoltei de vie) şi 

sectorul zootehnic (bunăstare 

animale); furnizarea fructelor, 

legumelor și produselor lactate și 

 

 

 

 

 

 

Director executiv 

Director executiv 

adjunct 

Șef Serviciul 

Măsuri Specifice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent 
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produselor de panificație în cadrul 

Programului pentru școli al 

României 

 

 

Instrumentarea dosarelor pe 

procedură de conturi invalide, 

procedură de plăţi necuvenite, 

înregistrarea şi constatarea 

creanţelor bugetare, conform 

Regulamentelor şi procedurilor 

A.P.I.A.  

Agenția de Plăți și 

Intervenție pentru 

Agricultură – 

Centrul Județean 

Buzău 

Director executiv. 

Director executiv 

adjunct 

Şef S.E.R.D.R.U 

Permanent 

 

 

 

4.3 
Programul de stimulare a producţiei 

vegetale, zootehnice şi a acvaculturii 

prin înfiinţarea unui credit de 

dezvoltare a afacerii cu garanţii de 

stat 

Eliberarea „Adeverinţei 

înregistrare fermier” care certifică 

înregistrarea fermierului în 

Registrul Unic de Identificare 

(RUI), în scopul accesării de către 

solicitant a creditului pentru 

finanţarea capitalului de lucru în 

vederea desfăşurării activităţilor 

curente de către beneficiarii 

schemelor de sprijin 

Agenția de Plăți și 

Intervenție pentru 

Agricultură – 

Centrul Județean 

Buzău 

 

Director executiv 

Director executiv 

adjunct 

Şef Serviciu 

Autorizare Plăţi 

Şef Birou Centre 

Locale 

 

 

 

 

 

Permanent 

5. Implementarea programului national de înregistrare sistematică a teritoriului 

 5.1. Realizarea lucrărilor de înregistrare 

sistematică din fonduri externe 

nerambursabile prin proiectul major  

”Creșterea gradului de acoperire și 

incluziune a sistemului de înregistrare 

sistematică a proprietăților în zonele 

rurale din România” pentru toate cele 

13 comune ale județului Buzău, ce fac 

obiectul Axei prioritate 11 ” Extinderea 

geografică a sistemului de înregistrare a 

proprietăților în cadastru și carte 

funciară” 

-Realizarea de campanii de 

informare publică, organizate la 

nivel local 

-Elaborarea, editarea și 

distribuirea de materiale de 

informare și constientizare a 

publicului cu privire la 

înregistrarea sistematică a 

proprietăților 

-Monitorizarea socială a 

grupurilor vulnerabile în cadrul 

înregistrării sistematice, în 

vederea asigurării condițiilor de 

participare a persoanelor 

-OCPI Buzău 

-UAT-urile cuprinse 

în program 

-Persoanele 

fizice/juridice 

autorizate care au 

contractat lucrările 

de înregistrare 

sistematică 

Director  

Ing sef  

Registrator sef 

Șef Birou 

Înregistrare 

Sistematică 

Primar 

Reprezentant legal 

prestator 

 

 

 

2023 
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vulnerabile la procesul de 

înregistrare gratuită a 

proprietăților 

- Realizarea întâlnirilor de lucru 

cu prestatorii și reprezentanții 

UAT-urilor pentru rezolvarea 

problemelor identificate pe 

parcursul derulării lucrărilor ; 

- Verificarea și recepția lucrărilor 

de înregistrare sistematică 

 5.2. Continuarea implementării 

Programului Național de Cadastru și 

carte funciare  pentru finalizarea 

lucrărilor de înregistrare sistematică la 

nivel de sector cadastral  

-Asigurarea finanțării primăriilor 

care derulează lucrări de 

înregistrare sistematică la nivel de 

sector cadastral 

-Realizarea de campanii de 

informare publică, organizate la 

nivel local 

-Verifificarea și recepția lucrărilor 

de înregistrare sistematică 

-OCPI Buzău 

-UAT-uri care au 

sdolicitat finanțare 

-Persoane 

fizice/juridice 

autorizate care au 

încheiat contracte de 

prestări servicii 

Director  

Ing sef  

Registrator sef 

Șef Birou 

Înregistrare 

Sistematică 

Primar 

Reprezentant legal 

prestator 

2023 

6 6.1. Realizarea şi reactualizarea Sistemului naţional de monitorizare sol – teren pentru agricultură 

 

Elaborarea studiului pedologic şi 

agrochimic al unităţii administrativ – 

teritoriale GĂLBINAŞI 

(faza de teren ) 

 

Deplasarea în teritoriu pentru 

activităţile de cartare pedologică a 

solurilor, prelevare de probe 

pedologice şi agrochimice, 

întocmirea hărţilor de teren. 

 

Oficiul de Studii 

Pedologice şi 

Agrochimice Buzău 

Personalul de 

specialitate din 

compartimentul de 

studii pedologice şi 

agrochimice şi din 

laboratorul de 

analize fizico-

chimice de sol 

În limita 

fondurilor 

alocate 

 Elaborarea Studiului pedologic şi 

agrochimic pentru întocmirea planului 

de fertilizare şi a măsurilor 

agropedoameliorative pentru realizarea 

amenajamentelor pastorale pentru UAT-

urile ce vor solicita efectuarea acestor 

studii 

Deplasarea în teritoriu pentru 

activităţile de cartare pedologică a 

solurilor, prelevare de probe 

pedologice şi agrochimice, 

întocmirea hărţilor de teren. 

Efectuarea şi interpretarea 

analizelor de laborator, prelucrarea 

Oficiul de Studii 

Pedologice şi 

Agrochimice Buzău 

Personalul de 

specialitate din 

compartimentul de 

studii pedologice şi 

agrochimice şi din 

laboratorul de 

analize fizico-

În limita 

fondurilor 

alocate si a 

solicitarilor 

din partea 

Primariilor 
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datelor de teren, elaborarea hărţilor 

de soluri şi a cartogramelor de 

terenuri, elaborarea memoriului 

tehnic pedologic, redactarea 

lucrării, avizarea şi recepţia 

studiului, predarea la beneficiar. 

chimice de sol 

 6.2. Activităţi specifice în domeniu prestate pentru persoane juridice şi fizice interesate de serviciile O.S.P.A. 

 - Elaborarea de studii pedologice şi 

agrochimice speciale, la solicitarea 

beneficiarilor, persoane fizice şi juridice 

specifice domeniului de activitate, în 

acord cu metodologiile de elaborare 

specifice; 

- Acţiuni diverse desfăşurate la 

solicitarea instituţiilor coordonatoare. 

Deplasări în teren pentru cartare 

pedologică a perimetrelor studiate,  

prelevarea de probe pedologice şi 

agrochimice, efectuarea analizelor 

de laborator, elaborarea 

memoriului 

tehnic pedologic, redactarea 

lucrării, predarea la benificiar 

conform termenului stabilit. 

 

 

 

Oficiul de Studii 

Pedologice şi 

Agrochimice Buzău 

Personalul de 

specialitate din 

compartimentul de 

studii pedologice şi 

agrochimice şi din 

laboratorul de 

analize fizico-

chimice de sol 

 

 

 

 

Permanent 

7. Sistemul de îmbunătățiri funciare 

 7.1. Amenajări de îmbunătățiri funciare-

IRIGAȚII 

-  Asigurarea funcţionalităţii 

amenajărilor de irigații și livrarea 

apei pentru irigații în condiții 

optime tuturor beneficiarilor care  

vor încheia  contracte multianuale 

sau  sezoniere de irigaţii  

ANIF 

Filiala Teritorială de 

Imbunătățiri 

Funciare Buzău 

 

 

Director 

Serviciul PEP 

Serviciul TIAC 

 

 

31.12.2023 

 

  -Livrarea apei la beneficiarii care 

vor încheia contracte multianuale 

și sezoniere pentru anul 2023.  

ANIF 

Filiala Teritorială de 

Imbunătățiri 

Funciare Buzău 

Director 

Serviciul PEP 

Serviciul TIAC 

 

31.12.2023 

  - Executarea lucrării de investiţii  

,,Reabilitarea canalului  C. Vest  

din amenajarea de irigaţii a  

A.H.C. Câmpia Buzăului”, judeţul 

Buzău,  lucrare  cuprinsă în 

Programul Naţional de Reabilitare  

a Infrastructurii principale de 

 

 

ANIF 

Filiala Teritorială de 

Imbunătățiri 

Funciare Buzău 

 

 

 

Director 

Serviciul PEP 

Serviciul TIAC 

 

 

 

31.12.2023 
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irigaţii din România 

  - Menținerea în starea de 

funcționare a amenajării de irigații 

A H C Câmpia Buzăului prin 

executarea  lucrărilor de 

întreținere și reparații constând în 

lucrări de decolmatări și distrus 

vegetație. 

 

ANIF 

Filiala Teritorială de 

Imbunătățiri 

Funciare Buzău 

 

 

 

Director 

Serviciul PEP 

Serviciul TIAC 

 

 

 

 

31.12.2023 

 

  - Acordarea de consultanță 

gratuită tuturor beneficiarilor care 

doresc înființarea Organizațiilor 

Utilizatorilor de Apă pentru 

Irigații 

ANIF 

Filiala Teritorială de 

Imbunătățiri 

Funciare Buzău 

 

 

Director 

Serviciul PEP 

Serviciul TIAC 

 

Permanent 

  - Contractarea și executarea 

lucrărilor de investiţii  

,,Reabilitarea conductei îngropate 

ce  se alimentează din canalul   

Vest- Derivația 1 C  Vest,   

Derivația 2 C  Vest,  Derivația 3 C  

Vest, Derivația 4 C  Vest,  lucrare  

cuprinsă în Programul Naţional de 

Reabilitare  a Infrastructurii 

principale de irigaţii din România 

 

ANIF 

Filiala Teritorială de 

Imbunătățiri 

Funciare Buzău 

 

 

 

Director 

Serviciul PEP 

Serviciul TIAC 

 

 

 

31.12.2023 

 

  - Contractarea lucrărilor de 

execuție a  investiţiei  

,,Reabilitarea amenajării de 

irigații   A.H.C. Câmpia Buzăului 

Canal EST”, judeţul Buzău,  

lucrare  cuprinsă în Programul 

Naţional de Reabilitare  a 

Infrastructurii principale de 

irigaţii din România 

 

 

ANIF 

Filiala Teritorială de 

Imbunătățiri 

Funciare Buzău 

 

 

 

 

Director 

Serviciul PEP 

Serviciul TIAC 

 

 

 

 

31.12.2023 

 

 7.2. Amenajări de îmbunătățiri 

funciare -DESECARE  ȘI 

- Asigurarea funcţionalităţii reţelei 

de canale de desecare în suprafața 

ANIF 

Filiala Teritorială de 

Director 

Serviciul PEP 

 

Permanent 
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COMBATEREA EROZIUNII 

SOLULUI 

brută de 127644 ha, din care: 

8500 ha desecare cu pompare și 

119144 ha desecare 

gravitațională,  astfel încât să se 

evite diminuarea producţiilor 

agricole din  cauza excesului de 

umiditate. 

Menținerea în stare de funcționare 

a amenajărilor de desecare prin 

executarea  lucrărilor de 

întreținere și reparații constând în 

lucrări de reparații construcții 

hidrotehnice, decolmatări și 

distrus vegetație 

Imbunătățiri 

Funciare Buzău 

 

Serviciul TIAC 

   Executarea  lucrărilor de   

întreţinere şi reparaţii cu terții, 

constând în:  

     -  decolmatări mecanice (4036 

mc) în amenajarea de desecare 

Gridu Cocora, în valoare de 

42.142 lei cu TVA. 

     - decolmatări mecanice (40174 

mc), în amenajarea de desecare 

Stilpu Costești în valoare de 

284165 lei cu TVA. 

ANIF 

Filiala Teritorială de 

Imbunătățiri 

Funciare Buzău 

 

Director 

Serviciul PEP 

Serviciul TIAC 

 

 

 

 

31.12.2023 

  - Asigurarea funcţionalităţii 

amenajărilor de combaterea 

eroziunii solului în suprafață brută 

de 53413 ha, garanţia protecţiei  

eficiente a localităţilor şi a 

terenurilor împotriva factorilor de 

risc şi a calamităţilor naturale 

Contractarea lucrărilor de 

întreținere și reparații constând în 

decolmatări, reparații peree și 

ANIF 

Filiala Teritorială de 

Imbunătățiri 

Funciare Buzău 

 

Director 

Serviciul PEP 

Serviciul TIAC 

 

Permanent 
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distrus vegetație.  

  -Executarea lucrărilor de 

întreținere și reparații cu terții în 

anul 2022 constând în: 

- refacerea unui baraj împreună cu 

lucrări de consolidare, în 

amenajarea de CES Blăjanca, în 

zona localității Săpoca în  valoare 

de 282079 lei cu TVA; 

- decolmatări mecanice Valea 

Blăjanca în valoare de 46716 lei 

cu TVA. 

ANIF 

Filiala Teritorială de 

Imbunătățiri 

Funciare Buzău 

 

Director 

Serviciul PEP 

Serviciul TIAC 

 

31.12.2023 

 7.3. GESTIONARE PROIECTE 

FONDURI  EUROPENE 

-Modernizarea infrastructurii 

din amenajările de irigații ce 

îndeplinesc condițiile de  

implementare tehnică și 

financiară a  submăsurii 4.3 

"Investiții pentru dezvoltarea, 

modernizarea sau adaptarea 

Infrastructurii agricole şi 

silvice" - componenta de 

infrastructură de irigaţii - din 

cadrul Programului Naţional de 

Dezvoltare Rurală .  

- eliberare adeverințe ANIF; 

- asigurarea consultanței 

gratuite ; 

- avizarea DALI, PT  

 

 

 

ANIF 

Filiala Teritorială de 

Imbunătățiri 

Funciare Buzău 

 

 

 

 

Director  

Serviciul PEP 

     Serviciul TIAC 

 

   

 

 

31.12.2023 

  -Reabilitarea amenajărilor de 

compensarea deficitului de apă 

din sol, eliminarea excesului de 

apă de pe suprafețele afectate și 

din profilul de sol, combaterea 

eroziunii solului prin accesarea 

de fonduri externe 

 

 

ANIF 

Filiala Teritorială de 

Imbunătățiri 

Funciare Buzău 

 

 

 

 

Director  

Serviciul PEP 

Serviciul TIAC 

 

 

 

 

31.12.2023 
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rambursabile și nerambursabile 

în cadrul Planului Național de 

Relansare și Reziliență. 

 

 

VI. PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

1 

Protejarea consumatorilor împotriva 

riscului de a achiziţiona produse 

neconforme, periculoase sau de a li se 

presta servicii care ar putea să le 

afecteze viaţa, sănătatea,securitatea şi 

interesele economice. 

1.1.Organizarea  şi desfăşurarea 

de acţiuni  

tematice de control la nivel 

regional şi la nivel naţional pentru 

evaluarea riscului produselor 

potenţial periculoase. 

-tematicile de control vor viza 

produse şi servicii cu impact 

deosebit asupra consumatorilor 

persoane fizice şi vor fi prezentate 

detaliat trimestrial. 

1.2.  Eficientizarea acţiunilor 

de control prin identificarea şi 

eliminarea cauzelor care au 

determinat măsurile stabilite 

inclusiv prin schimbul rapid de 

informaţii între structurile 

teritoriale şi prin verificarea 

măsurilor stabilite prin 

documentele de control; 

-extinderea acţiunilor de control la 

producătorii/importatorii/ 

distribuitorii produselor  

neconforme identificate pe piaţa 

conform prevederilor legale; 

verificarea măsurilor dispuse prin 

documentele de control încheiate. 

-acces rapid la informaţii şi 

schimb rapid de informaţii prin 

Comisariatul 

Judeţean pentru 

Protecţia 

Consumatorilor 

Buzău 

Comisar ṣef 

Comisar ṣef 

adjunct 

Comisari 

 

Conform 

programului  

trimestrial  

transmis de  

ANPC si a 

tematicilor 

proprii ale 

 CRPC 

Galati. 

 

 

 

 

Permanent 
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creşterea gradului de digitalizare; 

-identificarea şi eliminarea 

practicilor comerciale incorecte; 

1.3. Realizarea unui schimb 

rapid de informaţii, pentru 

stabilirea trasabilităţii produsului,  

cu CRPC/CJPC-urile pe raza 

cărora îşi desfăşoară activitatea 

producătorii/importatorii 

/distribuitorii produselor  

neconforme identificate şi crearea 

unei baze de date în acest sens; 

1.4. Colaborarea cu alte 

institutii ale administratiei 

publice precum si cu institutii 

similare din statele membre ale 

Uniunii Europene, prin schimbul 

rapid de informatii privind 

produsele periculoase; 

- organizarea si desfasurare de 

actiuni in vederea identificarii si 

eliminarii produselor potential 

periculoase notificate prin 

sistemul RAPEX precum si 

efectuarea de notificari, dupa caz. 

-notificarea produselor 

alimentare potential periculoase 

depistate pe piata prin sistemul 

RASFF.   

1.5. Revizuirea, imbunatatirea 

si elaborarea unor proceduri 

pentru aplicarea unitara a legii 

privind securitatea generala a 

produselor; 

-desfasurarea de actiuni interne in 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent 
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vederea  

aplicarii unitare a legislatiei 

specifice in conditii de legalitate 

si eficienta. 

1.6 E

educaţia financiară în vederea 

dezvoltării  

unei pieţe financiar-bancare 

dinamice şi  

transparente, cu beneficii atât 

pentru consumator, cât şi cât  şi 

pentru instituţiile financiare 

implicate. 

1.7 Consilierea operatorilor 

economici la cerere cât şi  

prin intermediul acţiunilor de 

control şi supraveghere 

 piată. 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent 

2. 

 

 

 

Soluţionarea cu celeritate a petitiilor 

consumatorilor si ale asociaţiilor de 

consumatori. 

Imbunătăţirea modalităţilor de 

primire, solutionare si informare a 

petitionarului. 

 - verificarea lunară a modului de 

solutionare a petitiilor si a 

incadrarii in termenul legal de 

formulare a raspunsului; 

  - solutionarea petitiilor vizând  

produsele alimentare cu celeritate; 

 

 

Comisariatul 

Judeţean pentru 

Protecţia 

Consumatorilor 

Buzău 

 

 

 

Comisar ṣef 

Comisar ṣef 

adjunct 

Comisari 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desfăşurarea de campanii şi 

acţiuni de informare/educare a 

consumatorilor;  

-transmiterea către mass-media a 

comunicatelor  de presă privind 

activitatea desfăşurată ; 

-colaborarea cu mass-media în 

acţiunile de avertizare a 

 

 

 

 

Comisariatul 

Judeţean pentru 

Protecţia 

Consumatorilor 

 

 

 

 

     Comisar ṣef 

     Comisar ṣef 

          adjunct 

        Comisari 

 

 

 

 

 

Permanent 
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3. 

 

 

 

 

 

Creṣterea nivelului de 

informare/educare a consumatorilor 

consumatorilor cu privire la 

riscurile legate de folosirea 

anumitor produse sau servicii.  

  -organizarea de cursuri de 

informare-educare şi distribuţia de 

materiale instructiv-educative în 

cadrul orelor de dirigenţie sau 

opţionale, participarea   la 

proiectele educative iniţiate de 

unităţile de învăţământ ,în baza 

unui Protocol de colaborare 

încheiat cu Inspectoratul Şcolar 

Judeţean,respectiv cu  unităţile de 

învăţământ  implicate; 

Colaborarea cu ministerul de 

resort pentru abordarea 

interdisciplinară a educaţiei 

consumatorilor în procesul de 

învăţământ 

-organizarea de acţiuni de 

informare (seminarii, mese 

rotunde, reuniuni etc), pe cont 

propriu sau în colaborare cu 

societatea civilă, inclusiv cu 

ocazia Zilei Mondiale a 

Drepturilor Consumatorilor – 15 

Martie. 

-stimularea capacităţii de 

autoprotecţie individuală şi 

asociativă a consumatorilor, atât 

prin desfăşurarea de acţiuni de 

informare şi educare a acestora, 

cât şi prin creşterea rolului 

organizaţiilor neguvernamentale  

în rezolvarea problemelor 

Buzău 
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consumatorilor(Asociaţii pentru 

protecţia consumatorilor); 

-acordarea de consultanţă gratuită 

consumatorilor persoane fizice 

privind drepturile conferite de 

legislaţia în vigoare la 

achiziţionarea de produse şi 

servicii; consiliere telefonic,online 

cât şi  la sediul instituţiei,după 

caz; 

-acordarea de consultanţă gratuită, 

la cerere, operatorilor economici 

privind  legislaţia în vigoare în 

domeniul protecţiei 

consumatorilor  telefonic,online 

cât şi  la sediul instituţiei,după 

caz; 

 

 
 

VII. MUNCĂ 

1. OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ŞI ŞOMAJ 

1.1 

Încadrarea unui număr cât mai 

mare de persoane aflate în 

căutarea unui loc de muncă  

- Creşterea nivelului de 

competenţă şi operativitate a 

personalului propriu. 

AJOFM Buzău Director executiv  Permanent 

  

- Abordarea problematicii 

şomajului în funcţie de 

specificitatea zonală a fiecărui 

punct de lucru. 

AJOFM Buzău Sef agentie locala Permanent 

1.2 

Implementarea măsurilor active şi 

preventive pentru şomeri, pentru 

persoanele inactive, precum şi 

pentru persoanele supuse riscului 

pierderii locului de muncă 

- Informarea şi consilierea 

profesională  
AJOFM Buzău Sef agentie locala Permanent 
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  - Medierea muncii  AJOFM Buzău Sef agentie locala Permanent 

  
- Acordarea de servicii de 

formare profesională  
AJOFM Buzău 

Compartiment 

formare 

profesionala 

Permanent 

  

- Acordarea de consultanţă şi 

asistenţă pentru începerea unei 

activităţi independente sau pentru 

iniţierea unei afaceri 

AJOFM Buzău Sef agentie locala Permanent 

  
 - Completarea veniturilor 

salariale ale angajaţilor (pers). 
AJOFM Buzău Sef agentie locala   Permanent 

 
 - Stimularea mobilităţii forţei de 

muncă 
AJOFM Buzău Sef agentie locala Permanent 

  
- Bursa generală a locurilor de 

muncă 
AJOFM Buzău Sef serv. APMES     Trim. II 

1.3 

Sprijinirea ocupării persoanelor 

din zona marginală a pieţei 

muncii, prin includerea în măsuri 

active şi asigurarea altor forme de 

suport specifice 

- Acordarea de servicii de 

consiliere profesională tinerilor 

ce urmează să absolve o formă de 

invătământ preuniversitar. 

AJOFM Buzău Sef agentie locala Permanent 

 
 - Bursa locurilor de muncă pentru 

absolvenţii de învăţământ. 
AJOFM Buzău Sef serv. APMES     Trim. III 

1.4 

Stimularea formării profesionale 

prin stabilirea unei rate minime de 

participare a şomerilor la cursuri 

de formare profesională 

- Asigurarea echilibrului în 

funcţie de mediul de provenienţă a 

şomerilor urban/rural, nivelul de 

studii şi vârstă. 

AJOFM Buzău 
Sef agentie locala, 

Dir.exec.adj. MPM 
31.12.2023 

1.5 

Sprijinirea  angajatorilor pentru a 

încadra persoane din rândul 

şomerilor 

Realizarea echilibrului intre 

cererea si oferta de forta de munca 

(grad de ocupare) 
AJOFM Buzău 

Sef agentie locala, 

Dir.exec.adj. MPM 
Permanent 

1.6 
Combaterea disparităţilor 

regionale privind ocuparea 

- Instituţionalizarea dialogului 

social în domeniul ocupării forţei 

de muncă. 

AJOFM Buzău 

Parteneri sociali 

Autoritati ale 

administratiei 

publice locale, 

ONG-uri 

 

 

Director executiv 
Permanent 
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1.7 

Creşterea gradului de 

descentralizare şi competenţă 

pentru agenţiile locale şi punctele 

de lucru 

- Descentralizarea sarcinilor şi 

coborârea la nivel local a deciziei 

administrative. 

 

 

AJOFM Buzău 

 

 

Director executiv 
Permanent 

  

- Încheierea, pentru anul 2023, de 

contracte-angajament cu toate 

unităţile locale. 

 

      AJOFM Buzău 

 

Director executiv 31.12.2023 

1.8 

Formarea continuă a personalului 

propriu 

- Perfectionarea pregatirii 

profesionale a personalului 

propriu. 
AJOFM Buzău 

Director executiv 

Comp. RU 

 

Cf. strategiei 

de formare a 

personalului 

propriu 

 1.9 

Evaluarea periodică a rezultatelor 

obţinute 

- Analiza lunară a stadiului de 

îndeplinire a programului de 

performanţă. 

AJOFM Buzău Director executiv  Permanent 

2. RAPORTURI DE MUNCĂ. ASIGURAREA  SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ 

2.1 

Respectarea legislaţiei în domeniul 

relaţiilor de muncă.  

Reducerea continuă a muncii 

nedeclarate si subdeclarate 

Campanie privind identificarea şi 

combaterea cazurilor de muncă 

nedeclarată și subdeclarată în 

domenii susceptibile utilizării 

frecvente a acesteia 

(ex:construcții, protecție și pază, 

service auto, depozite, comerț, 

restaurante, baruri și alte activități 

de servire a băuturilor, hoteluri și 

facilități cazare, activități de 

jocuri de noroc și pariuri, 

închirieri de transportoare și 

trotinete electrice. etc.). 

ITM Buzău Inspector şef 

 

Trim.I-IV 

 

 Campanie privind verificarea 

modului de respectare de către 

angajatori a prevederilor Legii nr. 

52/2011 privind exercitarea unor 

activităţi cu caracter ocazional 

desfăşurate de zilieri, cu 

ITM Buzău Inspector şef Trim.III 
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modificările şi completările 

ulterioare, şi a normelor de 

aplicare a acesteia precum și a 

modului în care se derulează 

activitatea de înregistrare a 

zilierilor în registrul electronic de 

evidență a zilierilor.  

 

 Campanie națională pentru 

verificarea respectării prevederilor 

legale cu privire la condițiile de 

funcționare și procedura de 

înregistrarea agenților de plasare 

forță de muncă în străinătate, 

potrivit Legii nr. 156/2000 privind 

protecţia cetăţenilor români care 

lucrează în străinătate, 

republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

ITM Buzău Inspector şef 

 

Trim.I-IV 

 

 Campanie privind verificarea 

modului de respectare de către 

angajatori a prevederilor OG nr. 

25/2014 privind încadrarea în 

muncă şi detaşarea străinilor pe 

teritoriul României şi pentru 

modificarea şi completarea unor 

acte normative privind regimul 

străinilor în România, cu 

modificările și completările 

ulterioare. 

 

ITM Buzău Inspector şef 

 

Trim.I-IV 

 

 Campanie privind verificarea 

modului în care se respectă 

legislaţia în domeniul relaţiilor de 

muncă în transportul rutier. 

ITM Buzău Inspector şef 

 

Trim. I-IV 

 ACŢIUNI ÎN DOMENIUL Acţiune de identificare şi combatere ITM Buzău Inspector şef Trim. II-IV 
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RELAŢIILOR DE MUNCĂ a cazurilor de muncă nedeclarată şi 

subdeclarată  în domeniul  

prestărilor de servicii (catering, 

livrare, curierat, etc). 

 

  

Acțiune de identificare şi combatere 

a cazurilor de muncă nedeclarată în 

domeniul cabinetelor medicale 

individuale, policlinici. 

 

ITM Buzău Inspector şef 

 

Trim. I-IV 

 

 Acțiune de verificare a modului în 

care angajatorii respectă în relațiile 

de muncă prevederile Legii nr. 

202/2002 privind egalitatea de şanse 

şi de tratament între femei şi bărbaţi. 

 

ITM Buzău Inspector şef 

 

Trim. I-IV 

 

 Acțiune de informare și verificare a 

modului în care angajatorii respectă 

prevederile art.129 din Legea 

nr.62/2011 a dialogului social, 

republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

ITM Buzău Inspector şef 

 

Trim. I-IV 

 

 Acţiune de informare și 

conştientizare a cetățenilor români 

aflați în căutarea unui loc de 

muncă în străinătate, cu privire la 

riscurile la care se pot expune prin 

necunoașterea prevederilor legale.  

  

ITM Buzău Inspector şef 

 

Trim. I-IV 

 

 Acțiune de informare a 

angajatorilor cu privire la registrul 

general de evidență a salariaților.  

 

ITM Buzău Inspector şef 

 

Trim. I-IV 

2.2 Respectarea legislaţiei în domeniul Organizarea şi desfăşurarea ITM Buzău Inspector şef Trim. III-IV 
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securităţii şi sănătăţii în muncă şi a 

supravegherii pieţei 

Săptămânii Europene de 

Securitate şi Sănătate în Muncă – 

Securitatea și sănătatea în muncă 

în era digitală, sub egida Agenţiei 

Europene pentru Securitate şi 

Sănătate în Muncă. 

 

  

Campanie națională în domeniul 

transporturilor rutiere interne de 

marfă și călători, privind 

respectarea de către angajatori și 

lucrători a cerințelor minime de 

securitate și sănătate în muncă, 

cod CAEN 49. 

ITM Buzău Inspector şef 

 

Trim.II-III 

 

 

 Campanie națională de verificare 

a modului în care sunt respectate 

cerințele minime pentru 

îmbunătățirea securității și 

protecția sănătății lucrătorilor de 

către angajatorii care desfăşoară 

activități de producţie, depozitare 

şi comercializare a carburanților 

auto. 

ITM Buzău Inspector şef 

 

Trim.II-III 

 

 

 

 

 

 

 Campanie națională de verificare 

a modului de respectare a 

cerințelor minime de securitate și 

sănătate în muncă la lucrările din 

domeniul construcțiilor – cod. 

CAEN 41, 42, 43. 

ITM Buzău Inspector şef 

 

Trim.I-IV 

 

 Campanie naţională de 

supraveghere a pieţei produselor 

industriale din domeniul de 

competenţă al Inspecţiei Muncii, 

conform Programului sectorial 

pentru anul 2023, coordonat de 

către Comisia Europeană. 

ITM Buzău Inspector şef 

 

Trim.I-IV 
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ACŢIUNI ÎN DOMENIUL 

SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN 

MUNCĂ 

Acțiune de control pentru 

verificarea modului în care se 

respectă  prevederile legale la 

comercializarea articolelor 

pirotehnice. 

ITM Buzău Inspector şef 

 

Trim.  IV 

 

 Acțiune de verificare și control a 

respectării prevederilor SSM în 

domeniile: hoteluri şi alte facilităţi 

de cazare  (Cod CAEN 55) și 

restaurante şi alte activităţi de 

servicii de alimentaţie (Cod 

CAEN 56). 

       ITM Buzău Inspector şef 

 

Trim.  I-II 

 

 
Acțiune privind verificarea 

modului de respectare a 

prevederilor legale în domeniul 

securității şi sănătății în muncă în 

cadrul unităților care au ca obiect 

de activitate cod CAEN 8610 - 

Activităţi de asistență 

spitalicească.  

ITM Buzău Inspector şef 

 

Trim. II-IV 

 

 Acțiune de verificarea a 

respectarii  prevederilor legale de 

securitate si sanatate in munca in 

ceea ce priveste modul de utilizare 

a echipamentelor de munca si a 

tehnologiilor de exploatare  in 

parchetele forestiere, inclusiv la 

transportul tehnologic al masei 

lemnoase pe drumurile forestiere. 

ITM Buzău Inspector şef 

 

Trim.  I-IV 

 

 Acţiune de control vizând modul 

de respectare a cerinţelor minime 

de securitate şi sănătate în muncă 

pentru protecţia lucrătorilor 

împotriva riscurilor legate de 

expunerea la agenţi chimici 

ITM Buzău Inspector şef 

 

Trim.  IV 
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periculoşi la locul de muncă. 

 

 Acţiune de monitorizare privind 

riscurile existente la locurile de 

muncă din întreprinderi mijlocii 

(50 - 249 lucrători). 

ITM Buzău Inspector şef 

 

Trim.  I-IV 

3 DOMENIUL ACORDĂRII BENEFICIILOR DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ   

 Monitorizarea și controlul aplicării legislației în domeniul acordării beneficiilor de asistență socială 

3.1 

Realizarea de controale și 

monitorizare a măsurilor dispuse 

privind beneficiile de asistență 

socială acordate prin diverse 

programe de asistență socială 

Implementarea procesului de 

digitalizare a acordării și plății 

beneficiilor de asistență socială, 

bazelor de date, precum și a 

modului de corespondență cu 

beneficiarii 

Agenţia Judeţeană 

pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială 

Buzău 

Director executiv                

şefi de servicii/ 

compartimente 

31.12.2023 

 

 Verificarea indeplinirii condițiilor 

de eligibilitate privind stabilirea și 

acordarea dreptului la beneficii de 

asistenta sociala prin 

controale/inspecții desfășurate pe 

parcursul anului 2022. 

Agenţia Judeţeană 

pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială 

Buzău 

Director executiv                 

Şef serviciu 

Inspecţie Socială 

31.12.2023 

 

 Identificarea situațiilor de 

acordare necuvenită a beneficiilor 

de asistență socială,dispunerea 

măsurilor de remediere a 

deficiențelor constatate și 

stabilirea prejudiciului.  

Agenţia Judeţeană 

pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială 

Buzău 

Director executiv                 

Şef serviciu 

Inspecţie Socială 

 

31.12.2023 

  

Monitorizarea îndeplinirii 

măsurilor dispuse și recuperarea 

sumelor încasate necuvenit cu 

titlu de beneficii de asistență 

socială 

Agenţia Judeţeană 

pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială 

Buzău 

Director executiv                       

şefi de servicii/ 

compartimente 

31.12.2023 

3.2 

Prevenirea erorii, fraudei şi 

corupţiei în sistemul de acordare a 

beneficiilor de asistenţă socială și 

recuperarea prejudiciului produs 

Realizarea de verificări bazate pe 

analiza de risc referitoare la 

stabilirea şi acordarea beneficiilor 

de asistenţă socială 

Agenţia Judeţeană 

pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială 

Buzău 

Director executiv                   

Șef Serviciu 

Beneficii de 

Asistență Socială, 

31.12.2023 
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prin acordare de sume necuvenite 

cu titlu de beneficiu 

Programe de 

Servicii Sociale, 

Incluziune Socială, 

Egalitate de Șanse  

  

Realizarea verificărilor bazate pe 

control încrucişat cu baze de date 

externe în vederea identificării 

suspiciunilor de acordare în mod 

necuvenit a sumelor cu titlu de 

beneficii sociale 

Agenţia Judeţeană 

pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială 

Buzău 

Director executiv                         

Șef Serviciu 

Beneficii de 

Asistență Socială, 

Programe de 

Servicii Sociale, 

Incluziune Socială, 

Egalitate de Șanse,  

31.12.2023 

  

Recuperarea sumelor acordate 

necuvenite cu titlu de beneficiu de 

asistență socială 

Agenţia Judeţeană 

pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială 

Buzău 

Director executiv                    

Șef Serviciu 

Beneficii de 

Asistență Socială, 

Programe de 

Servicii Sociale, 

Incluziune Socială, 

Egalitate de Șanse, 

Compartiment 

gestionare debitori 

și creditori 

31.12.2023 

3.3 

Aplicarea, monitorizarea şi 

evaluare implementării politicilor 

de incluziune socială 

 

Asigurarea secretariatului 

Comisiei Judetene pentru 

promovarea incluziunii sociale a 

judetului Buzău  

Agenţia Judeţeană 

pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială 

Buzău 

Director executiv  

Secretariat tehnic 

Comisia Județeană 

pentru promovarea 

incluziunii sociale 

a judetului Buzău 

31.12.2023 

  

Acordarea de ajutoare de urgență 

conform prevederilor Legii nr. 

416/2001 

  

Agenţia Judeţeană 

pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială 

Buzău 

Director executiv                   

şefi de servicii/ 

compartimente 

31.12.2023 

4 DOMENIUL DEZVOLTĂRII ȘI ACORDĂRII SERVICIILOR SOCIALE 
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Dezvoltarea serviciilor sociale și implementarea unui sistem de monitorizare pentru asigurarea calităţii serviciilor sociale 

furnizate 

4.1 

Susținerea dezvoltării de servicii 

integrate pentru grupurile 

vulnerabile 

Consilierea potențialilor furnizori 

de servicii sociale publici/privați 

cu privire la prevederile legislației 

incidente în domeniu, în vederea 

infiintarii si sau dezvoltarii de 

servicii sociale destinate 

grupurilor vulnerabile; 

Agenţia Judeţeană 

pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială 

Buzău 

Director executiv, 

şefi de servicii/ 

compartimente 

31.12.2023 

  

Consilierea persoanelor fizice, 

juridice publice/private cu privire 

la prevederile legislației incidente 

în domeniul asistenței sociale și 

monitorizarea modului de 

implementare a acesteia; 

Agenţia Judeţeană 

pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială 

Buzău 

Director executiv, 

şefi de servicii/ 

compartimente 

31.12.2023 

   4.2 

Gestionarea eficientă a sumelor 

alocate prin programe naționale 

destinate înființării și dezvoltării de 

servicii sociale și programe 

naționale de subvenționare a 

funcționării serviciilor sociale 

Realizarea controalelor tematice 

conform planului anual de 

inspecție aprobat de Agenția 

Națională pentru Plăți și Inspecție 

Socială și a controalelor inopinate 

în conformitate cu atribuțiile 

legale. 

Agenţia Judeţeană 

pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială 

Buzău 

Director executiv, 

Şef serviciu 

Inspecţie Socială 

31.12.2023 

  

Monitorizarea utilizării fondurilor 

de la bugetul de stat acordate prin 

programe nationale de 

subventionare a funcționării 

serviciilor sociale (Legea nr. 

34/1998, etc). 

Agenţia Judeţeană 

pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială 

Buzău 

Director executiv, 

şefi de servicii/ 

compartimente 

31.12.2023 

  

Monitorizarea îndeplinirii 

măsurilor dispuse în cadrul 

controalelor tematice și inopinate. 

Agenţia Judeţeană 

pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială 

Buzău 

Director executiv, 

Şef serviciu 

Inspecţie Socială 

31.12.2023 

4.3 Evaluarea, controlul și monitorizarea serviciilor pentru persoanele vârstnice 

 Evaluarea, controlul și Realizarea controalelor tematice, Agenţia Judeţeană Director executiv, 31.12.2023 
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monitorizarea modului de 

asigurare, administrare şi  

gestionare a serviciilor sociale 

destinate persoanelor vârstnice, pe 

baza standardelor de calitate şi de 

cost 

inopinate și evaluarea / 

monitorizarea și reevaluarea 

serviciilor sociale destinate 

persoanelor varstnice;  

pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială 

Buzău 

Şef serviciu 

Inspecţie Socială 

  

Monitorizarea îndeplinirii 

măsurilor dispuse și 

recomandărilor formulate în actele 

de control / evaluare / reevaluare 

realizate; 

Agenţia Judeţeană 

pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială 

Buzău 

Director executiv, 

Şef serviciu 

Inspecţie Socială 

 

31.12.2023 

4.4 Monitorizarea implementării în mod unitar a prevederilor legale în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi 

 

Asigurarea activității Comisiei 

Judetene în domeniul egalitatii de 

sanse intre femei si barbați Buzau 

Organizarea și coordonarea 

ședințelor Comisiei județene în 

domeniul egalității de șanse între 

femei și bărbați  Buzău  

Agenţia Judeţeană 

pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială 

Buzău 

Director executiv, 

Secretariat tehnic 

Comisia Județeană 

în domeniul 

egalității de șanse 

între femei si 

barbați Buzău 

31.12.2023 

4.5 Implementarea programelor naţionale pentru combaterea violenţei domestice 

 

Evaluarea, controlul şi 

monitorizarea implementării 

standardelor de calitate specifice 

serviciilor sociale dezvoltate la 

nivelul județului Buzău în 

domeniul violenței domestice 

Realizarea controalelor tematice, 

inopinate și evaluarea / 

monitorizarea și reevaluarea 

serviciilor sociale în domeniul 

violenței domestice, în scopul 

menținerii ori cresterii calității 

serviciilor furnizate către 

beneficiari 

Agenţia Judeţeană 

pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială 

Buzău 

Director executiv, 

Şef serviciu 

Inspecţie Socială 

31.12.2023 

  

Monitorizarea indeplinirii 

măsurilor dispuse și 

recomandărilor formulate în actele 

de control / evaluare / reevaluare 

realizate; 

Agenţia Judeţeană 

pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială 

Buzău 

Director executiv, 

Şef serviciu 

Inspecţie Socială 

31.12.2023 

4.6 Implementarea programelor naţionale de asistenţă socială în domeniul promovării și respectării drepturilor familiei și copilului  



89 

 

 

Evaluarea, controlul şi 

monitorizarea implementării 

standardelor de calitate și de cost, 

specifice serviciilor sociale 

destinate protecţiei speciale a 

copilului şi sprijinirii familiei 

acestuia 

Realizarea controalelor tematice, 

inopinate și evaluarea / 

monitorizarea și reevaluarea 

serviciilor sociale destinate 

protectiei speciale a copilului și 

sprijinirii familiei acestuia;  

Agenţia Judeţeană 

pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială 

Buzău 

Director executiv, 

Şef serviciu 

Inspecţie Socială 

 

31.12.2023 

  

Monitorizarea indeplinirii 

măsurilor dispuse și 

recomandărilor formulate în actele 

de control / evaluare / reevaluare 

realizate; 

Agenţia Judeţeană 

pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială 

Buzău 

Director executiv, 

Şef serviciu 

Inspecţie Socială 

31.12.2023 

4.7 
Implementarea programelor naționale de asistență socială în domeniul promovării și respectării drepturilor persoanelor cu 

dizabilităţi 

 

Evaluarea controlul și 

monitorizarea respectării 

standardelor de calitate și de cost 

specifice serviciilor sociale 

destinate protecției speciale a 

persoanei cu dizabilități 

Realizarea controalelor tematice, 

inopinate și evaluarea / 

monitorizarea și reevaluarea 

serviciilor sociale destinate 

protectiei speciale a persoanelor 

cu dizabilități  

Agenţia Judeţeană 

pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială 

Buzău 

Director executiv, 

Şef serviciu 

Inspecţie Socială 

31.12.2023 

  

Monitorizarea indeplinirii 

măsurilor dispuse și 

recomandărilor formulate în actele 

de control / evaluare / 

monitorizare/ reevaluare realizate; 

Agenţia Judeţeană 

pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială 

Buzău 

Director executiv, 

Şef serviciu 

Inspecţie Socială 

31.12.2023 

 

Monitorizarea și controlul la nivel 

județean a modului de realizare a 

accesibilizării mediului fizic, 

informaţional şi comunicaţional 

pentru persoanele cu dizabilităţi 

Realizarea de controale la 

instituţiile publice şi private în 

vederea consilierii, constatării 

gradului de adaptare a mediului 

fizic, informaţional şi 

comunicaţional şi sancţionarea 

deficienţelor  

Agenţia Judeţeană 

pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială 

Buzău 

Director executiv, 

Şef serviciu 

Inspecţie Socială 

31.12.2023 
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VIII. SĂNĂTATE     

1. 

Furnizarea  de servicii medicale 

de calitate şi asigurarea accesului 

populaţiei la îngrijiri medicale de 

bază, printr-o acoperire 

proporţională cu servicii 

medicale 

- Incheierea de contracte/ acte 

aditionale pe toate tipurile de 

furnizori (medici,farmacii,ingrijiri 

la domiciliu, spitale, spitale, 

dispozitive medicale, etc) accesibile 

pentru toata populatia judetului 

CAS Buzau 

-Director General 

CAS Buzau 

-Director relatii 

contractuale CAS 

Buzau 

 

01.05.2022 

  

  - Monitorizarea contractelor 

incheiate cu furnizorii de servicii 

prin controale in echipe mixte cu 

reprezentanti ai Directiei de 

Sănătate Publică si reprezentanti ai 

Colegiului Judetean al Medicilor 

sau Colegiul Judetean al 

Farmacistilor 

CAS Buzau 

DSP Buzău 

CJM Buzau 

CJF Buzau 

-Director General 

CAS Buzau 

-Compartiment 

control -CAS 

Buzau 

-Director DSP 

-Presedinte CJM si 

CJF 

Permanent 

  

- Evaluarea furnizorilor vechi sau 

noi care doresc sa  intre in relatie 

contractuala cu CJAS, in 

conformitate cu legislatia in vigoare 

in scopul asigurarii unor servicii de 

calitate 

CAS Buzau 

-Director General 

CAS Buzau 

-Medic sef -CAS 

Buzau 

-Comisii 

Permanent 

  

- Derularea in condiţii optime a 

programelor naţionale de sanatate  

finantate din bugetul  naţional 

fondului  unic de asigurari sociale 

de sanatate; 

CAS Buzau 

-Director General 

CAS Buzau 

-Medic sef 

-Director Relatii 

Contractuale 

Permanent 

  

- Realizarea veniturilor proprii si 

recuperarea creantelor in proportie 

cat mai mare, cat si plata 

cheltuielilor efectuate pentru 

prestari servicii cu caracter medical, 

in slujba asiguratilor, in proportie 

de 99%. 

CAS Buzau 

-Director General 

CAS Buzau 

-Director economic 

CAS Buzau 

-Director Relatii 

Contractuale CAS 

Buzau 

Permanent 

  -Monitorizarea gradului de    
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satisfactie al asiguratilor prin 

chestionare de satisfactie adresate 

tuturor categoriilor de asigurati 

(pensionari,veterani,beneficiari ai 

legilor speciale,salariati,etc) 

        CAS Buzau -Director General 

CAS Buzau 

-Medic sef CAS 

Buzau 

 

 

Permanent 

1.1 

Stimularea cresterii calitatii 

sistemului de asistenta medico- 

sanitara prin intermediul 

madiatorilor sanitari pentru 

romi in comunitatile cu numar 

semnificativ 

 -Participarea activa prin persoana 

desemnata in Grupul de lucru mixt 

ce functioneaza la nivelul 

Prefecturii Buzau   

 

CAS Buzau 

DSP 

DGSAPC 

 

-Director General 

CAS Buzau prin 

persoana delegata 

 

 

 

Permanent 

1.2 

Protectia si respectarea 

drepturilor persoanelor cu 

handicap 

-Participarea activa in comisia 

judeteana de protectie a persoanelor 

cu handicap 

SECRETAR JUDET 

CAS Buzau 

ONG 

ACREDITATE 

-Director General 

CAS Buzau prin 

persoana delegata 

 

 Permanent 

2. 
Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei prin creşterea calităţii serviciilor preventive şi instituirea măsurilor pentru 

combaterea bolilor transmisibile 

2.1 

Realizarea Programul Naţional 

de Vaccinare 

 ( P.N.V. )  

 

-Vaccinari prevăzute în 

Calendarul Naţional  

 

- Vaccinări grupe la risc 

-Preluarea, transportul, depozitarea 

şi distribuirea la nivel local către 

furnizorii de servicii medicale a 

vaccinurilor  şi materialelor 

necesare administării acestora în 

condiţii de maximă siguranţă.   

-Identificarea comunităţilor la risc 

cu acoperire vaccinală suboptimală 

şi organizarea campaniilor 

suplimentare de recuperare a 

restanţierilor la vaccinare . 

Participarea la Saptamina 

Europeana a Vaccinarii . 

- Asigurarea mentenanţei şi 

metrologizarea spaţiilor frigorifice 

la nivel judeţean. 

- Verificarea la nivelul furnizorilor 

de servicii medicale a condiţiilor de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directia de Sănătate 

Publică Buzău. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartiment 

supraveghere 

epidemiologica si 

control boli 

transmisibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2023 
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păstrare , de administrare, de 

înregistrare şi raportare a 

vaccinurilor . 

-Încheierea contractelor cu medicii 

de familie pentru administrarea 

vaccinurilor şi asigurarea decontării 

acestor servicii medicale. 

- Supervizarea realizării 

catagrafiilor, estimarea necesarului 

de vaccinuri, verificarea utilizării 

eficiente a acestora şi validarea 

înregistrării corecte şi complete a 

vaccinurilor în Registrul Electronic 

Naţionl de Vaccinări. 

- Centralizarea la nivel judeţean a 

necesarului de vaccinuri  

şi transmiterea acestuia la Centrul 

Naţional. 

- Raportarea lunară şi trimestrială a 

consumului şi stocurilor de 

vaccinuri la INSP  

-Raportarea operativă săptămînală a 

stocurilor la M.S. 

- Realizarea acţiunilor semestriale 

de estimare  a acoperirii vaccinale 

la diferite grupe de vârstă şi tipuri 

de imunizări.       Raportarea 

rezultatelor acţiunilor. 

-Instruirea trimestrială a 

personalului medical implicat în 

program privind modul de realizare 

şi raportare a vaccinarilor . 

-Raportarea indicatorilor specifici şi 

a rapoartelor de activitate .  

-Supravegherea activă a reacţiilor 
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adverse postvaccinale . 

2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supravegherea şi controlul 

bolilor transmisibile prioritare  

- Culegerea, validarea, analiza , 

interpretarea şi raportarea datelor 

epidemiologice in conformitate cu 

metodologiile de supraveghere a 

bolilor transmisibile.  

- Instituirea şi aplicarea măsurilor 

de prevenire şi control a focarului 

de boală transmisibilă conform 

metodologiilor specifice.  

- Asigurarea decontarii serviciilor 

de vaccinare in focare . 

- Asigurarea activităţii 

epidemiologice în situaţii de 

urgenţa  provocate de calamităţi 

naturale.  

-Asigurarea rezervei antiepidemice 

de medicamente, vaccinuri, 

dezinfectante şi materiale sanitare 

necesare intervenţiei eficiente în 

situaţii deosebite.  

- Participarea la acţiuni speciale de 

depistare activă şi prevenire a 

bolilor transmisibile în comunităţi 

la risc sub coordonarea CRSP 

precum şi la derulrea şi realizarea 

unor activităţi şi studii organizate 

de INSP. 

- Organizarea de sesiuni de instruire 

a personalului medico-sanitar 

implicat în program.  

- Asigurarea schimbului de 

informaţii specifice şi colaborare 

interjudeţeană pe probleme 

antiepidemice .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directia de Sănătate 

Publică Buzău. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartiment 

supraveghere 

epidemiologica si 

control boli 

transmisibile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2023 
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- Depistarea , verificarea şi 

raportarea alertelor naţionale . 

- Continuarea activităţilor de 

menţinere a acreditării laboratorului 

de microbiologie  

- Achiziţionarea testelor şi 

reactivilor pentru diagnosticul 

bolilor transmisibile prioritare. 

- Monitorizarea infectiei cu noul 

coronavirus (COVID-19) 

2.3 
Supravegherea şi controlul 

infecţiei HIV 

- Depistarea infecţiei prin testarea 

gravidelor şi a grupelor la risc  

- Efectuarea testării rapide HIV  a 

gravidelor înainte de naştere  în  

maternitate, a bolnavilor de: TBC, 

boli infecţioase, boli cu transmitere 

sexuală  

- Estimarea anuală a necesarului de 

teste rapide şi asigurarea distribuirii 

către unităţile implicate în program. 

- Consilierea gratuită pre şi 

posttestare.  

- Îndrumarea persoanelor cu rezultat 

pozitiv la specialistul infecţionist în 

vederea evaluării clinico-

imunologice. 

- Participarea la organizarea 

campaniilor de informare-educare a 

populaţiei .  

- Colectarea, analiza şi transmiterea 

indicatorilor specifici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău  

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartiment 

supraveghere 

epidemiologica si 

control boli 

transmisibile 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2023 

2.4 
Prevenirea, supravegherea şi 

controlul tuberculozei 

- Controlul simptomaticilor, 

suspecţilor, persoanelor la risc 

pentru depistarea tuberculozei.  

-Asigurarea testării HIV a 
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pacienţilor suspecţi / confirmaţi cu 

tuberculoză. 

- Coordonarea investigaţiei 

epidemiologice a focarelor cu 

minim 3 cazuri şi raportarea 

acestora la INSP. 

-Asigurarea vaccinului BCG pentru 

recuperarea la vaccinare. 

- Monitorizarea şi raportarea 

indicatorilor specifici ai 

programului 

Trimestrial şi anual . 

Asigurarea formularelor, registrelor, 

biroticii, materialelor de educaţie 

pentru sănătate, precum şi altor 

materiale şi consumabile prevăzute 

în program. 

- Asigurarea repartiţiei fondurilor 

alocate, precum şi intreţinerea şi 

funcţionarea    sistemului informatic 

de înregistrare şi raportare a datelor  

 

 

 

 

Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău  

 

 

 

 

Compartiment 

supraveghere 

epidemiologica si 

control boli 

transmisibile 

 

 

 

 

31.12.2023 

2.5 

Supravegherea şi controlul 

infecţiilor asociate asistenţei 

medicale şi monitorizare a 

utilizării antibioticelor  

- Participarea la implementarea 

programului în sistem de rutină 

conform metodologiei specifice. 

- Centralizarea datelor de 

supraveghere a infecţiilor în toate 

unităţile sanitare care derulează 

programul. 

- Implementarea Registrului Unic 

IAAM  

- Instruirea întregului personal 

medico-sanitar implicat.  

- Acordarea asistenţei de 

specialitate unităţilor sanitare cu 

paturi. 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău  

 

 

 

 

 

 

 

Compartiment 

supraveghere 

epidemiologica si 

control boli 

transmisibile 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2023 
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- Monitorizarea şi evaluarea lunară 

a derularii programului. 

- Transmiterea indicatorilor 

specifici şi a raportului de activitate 

către INSP .  

- Monitorizarea accidentelor cu 

expunere la produsele biologice ale 

personalului medico-sanitar. 

3. Supravegherea sănătăţii populaţiei prin monitorizarea factorilor determinanţi din mediul de viaţă  

 

Supravegherea calitătii apei 

potabile din zonele mari de 

aprovizionare ale Județului 

Buzău. 

Supravegherea calităţii apei 

potabile distribuită populatiei în 

zonele mari de aprovizionare din 

Municipiul Buzău prin Sursele: 

Crâng, Est, Sud si Zahăr; din 

Municipiul Ramnicu Sarat- prin 

Sursa Voetin si din zona Nehoiu - 

prin Sursa Siriu.   

Actiunile din cadrul acestui Progam 

sunt următoarele: 

- evaluarea în teren a obiectivelor 

pentru verificarea condițiilor 

igienico- sanitare; 

- prelevarea de probe pentru 

examenul chimic și microbiologic 

în cadrul monitorizării de audit a 

apei potabile;  

- verificarea și vizarea monitorizării 

de control realizată de producătorul 

şi distribuitorul de apă potabilă. 

- interpretarea buletinelor de analiză 

şi corelarea rezultatelor cu 

morbiditatea ce poate avea ca factor 

etiologic sau favorizant apa de băut.  

- verificarea realizării planurilor de 

conformare întocmite de către 

Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 

Compartimentul 

Igiena Mediului  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

permanentă 
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producătorii de apa potabilă, cu 

scopul încadrării în parametrii de 

potabilitate ai Legii 458/2002 cu 

completările ulterioare. 

 

Supravegherea calității apei 

potabile distribuita în sistem 

centralizat în zonele de 

aprovizionare mici. 

Supravegherea calităţii apei 

potabile distribuită populației în 

zonele mici de aprovizionare din 

mediul rural al județului, se 

realizeaza în cadrul Programului 

Național coordonat de către Centrul 

Regional de Sănătate Publică Cluj. 

 Acțiuni: 

- reactualizarea  bazei de date; 

- expertizarea condițiilor igienico - 

sanitare din teren; 

- recoltarea probelor de apă pentru a 

reuşi depistarea precoce a 

posibilelor probleme legate de 

captarea, înmagazinarea, tratarea şi 

distribuţia apei de băut în aceste 

zone.  

- monitorizarea de audit și de 

control, conform  Legii 458/2002, 

actualizată. 

Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 

Compartimentul 

Igiena Mediului  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

permanentă 

 
- Supravegherea epidemiilor 

hidrice  

Supravegherea sanitară a producerii 

şi distribuţiei de apă potabilă pentru 

a fi evitate epidemiile hidrice. 

Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 

Compartimentul 

Igiena Mediului  

 

   

 

Activitate 

permanentă 

 

- Supravegherea cazurilor de 

methemoglobinemie acută 

infantilă generate de apa din 

fântână 

Supravegherea calitatii apei din 

fântânile publice şi individuale  din 

judeţ incluse in circuitul apei 

potabile.  

Comunicarea către cadrele sanitare 

din judeţ şi autorităţile locale 

precum şi către populaţie, a riscului 

Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 

Compartimentul 

Igiena Mediului 
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de producere a intoxicaţiilor cu 

nitriţi prin folosirea in alimentaţia 

copilului 0-3 ani a altor surse de apă 

decât cele autorizate sanitar; 

În cazul apariției intoxicației cu 

nitriti, acțiunile specialiștilor din 

Compartimentul Igiena Mediului 

sunt următoarele: 

- efectuarea anchetelor 

epidemiologice;  

- recoltarea probelor de apă din 

sursa vizată; interpretarea 

rezultatelor; 

- întocmirea fişelor de caz; 

- elaborarea sintezei; 

- raportare trimestrială la Centrul 

Regional de Sănătate Publică Iași şi 

anual la Institutut Naţional de 

Sănătate Publică . 

 

Activitate 

permanentă 

 

- Supravegherea sănătății în 

relație cu calitatea apei de 

îmbăiere  

 

Prelevarea de probe de apă din 

stranduri și bazine de înot,  în 

perioada sezonului estival, pentru 

analiza chimică şi microbiologică. 

Urmărirea planurilor de 

conformare, în cazul existenței de 

deficiențe igienico-sanitare. 

Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 

Compartimentul 

Igiena Mediului  

 

Bilunar, în 

perioada 15 

Mai - 15 

Septembrie 

2023 

 

 

- Supravegherea calităţii aerului 

şi a indicatorilor de sănătate în 

relaţie cu aceasta 

Prelevarea de probe din cele 15 

puncte pilot din municipiile Buzău 

şi Rm.Sărat în vederea analizei 

chimice la laboratorul Direcției de 

Sănătate Publică Buzău. 

Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 

Compartimentul 

Igiena Mediului 

 

Lunar 2023 

 

- Monitorizarea intoxicaţiilor 

neprofesionale cu substanţe 

chimice 

Supravegherea substanţelor 

pesticide utilizate în agricultură și a 

substanțelor folosite pentru DDD. 

 Se vor analiza toate  cazurile de 

Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 

Compartimentul 

Igiena Mediului  

 

 

 

2023 
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intoxicatii de către specialiştii din 

Compartimentul Igiena Mediului, 

care vor completa fişele de 

declarare şi se vor  raporta către 

Institutul Național de Sănătate 

Publică București, trimestrial, prin 

trimiterea tuturor fişelor la 

responsabilul de Program National 

de la Institutul Național de Sănătate 

Publică București. 

 

-Monitorizarea  stării de sănătate 

în relaţie cu expunerea 

profesională la radiaţii ionizante 

Se vor realiza baze de date, astfel:  

1. evidența persoanelor expuse 

profesional la radiații (completarea 

Registrului județean, clasificare pe 

tip de practici radiologice și 

profesii);  

2. evidența unităților nucleare și a 

instalațiilor radiologice pe diverse 

tipuri de practici;  

3. date privind dozele individuale 

înregistrate în situații normale și de 

supraexpunere;  

4. date medicale (control medical 

periodic, boli profesionale 

semnalate de către medicul de 

Medicina Muncii, cu abilitare 

pentru Igiena radiațiilor);  

5. evidența situațiilor de 

supraexpunere, anchetarea 

dispensarizarea și raportarea lor; 

Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 

Compartimentul 

Igiena Mediului  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trimestrial      

2023 

 

 

Monitorizarea protecţiei 

radiologice a pacientului în 

radiologia diagnostic 

Se va realiza prin: centralizarea 

datelor trimise de unitățile medicale 

radiologice până la data de 20 ale 

lunii următoare trimestriului și prin 

evaluarea datelor raportate, 

Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 

Compartimentul 

Igiena Mediului  

 

2023 

Trimestrial 
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controlul conformității și raportare 

până la 30 ale lunii următoare 

trimestrului.  

 

- Monitorizarea radioactivităţii 

apei potabile şi a alimentului 

conform cerințelor EUROATOM 

Se va realiza prin recoltarea 

trimestrială de probe pe baza 

metodologiei și trimiterea pentru 

analiza la Direcția de Sănătate 

Publică  Prahova la care este 

arondat Județul Buzău. 

Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 

Compartimentul 

Igiena Mediului 

 

2023 

Trimestrial 

 
- Monitorizarea modului de 

gestionare a deşeurilor medicale  

Supravegherea gestionării 

deşeurilor spitaliceşti în cele 12 

unități cu paturi din judeţul Buzău. 

Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 

Compartimentul 

Igiena Mediului 

 

2023 

Trimestrial 

 

- Supravegherea stării de 

sănătate a populaţiei în raport cu 

calitatea habitatului uman şi a 

poluării sonore urbane 

Supravegherea condițiilor igienico-

sanitare din zona de locuit prin 

expertize, evaluări și determinări 

ale poluanţilor;  

Participarea la comisii de acorduri 

unice în cadrul Consiliului Local 

Buzău, şi Agenţiei de Protecţie a 

Mediului Buzău.  

Efectuarea de expertize în vederea 

avizării şi autorizării obiectivelor 

socio-economice şi culturale ce fac 

obiectul de activitate al Igienei 

mediului ambiant. 

Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 

Compartimentul 

Igiena Mediului 

 

2023 

 
Alte acţiuni destinate rezolvării 

priorităţilor locale 

Colaborarea cu alte instituţii în 

scopul consultărilor 

interdisciplinare pentru promovarea 

stării de sănătate a populaţiei în 

relație cu factorii de mediu. 

Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 

Compartimentul 

Igiena Mediului 

 

 

       2023 

4. 

Prevenirea îmbolnăvirilor prin 

supravegherea stării de sănătate 

a copiilor şi tinerilor din 

colectivităţi 

Evaluarea stării de sănătate pe baza 

examenelor medicale de bilant  a 

copiilor, adolescenților și tinerilor 

din colectivitățile școlare 

Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 
Igienă școlară 

Trim. III 

2023 
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 Evaluarea morbiditatii cronice prin 

dispensarizarea in colectivitatile de 

copii si tineri. 

Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 
Igienă școlară 

Trim.III 

2023 

 

 Evaluarea nivelului de dezvoltare 

fizica a copiilor si tinerilor din 

colectivitati 

Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 
Igienă  școlară 

Trim III 

2023 

 

 Evaluarea starii de sanatate a 

copiilor si tinerilor din colectivitati 

prin triajul epidemiologic efectuat 

dupa vacantele scolare 

Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 
Igienă școlară 

Dupa fiecare 

vacanta 

scolara 

 

 Identificarea, cuantificarea şi 

monitorizarea riscului specific 

pentru sănătate generat de 

comportamentele cu risc (YRBSS- 

CDC) 

Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 
Igienă școlară 

Trim IV 

2023 

 

 Evaluarea stării de bine a copilului 

în şcoală; 

 

Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 
Igienă  școlară 

Trim IV 

2023 

 
 Supravegherea stării de sănătate 

orală a copiilor în școli 

Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 
Igienă  școlară 

Trim IV 

2023 

 
 Evaluarea alimentației din 

colectivitățile de copii 

Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 
Igienă  școlară permanent 

 

 Activitate de evaluare a conformării 

la normele de igiena și sănătate a 

proiectelor de amenajare- 

construcție și elaborarea 

documentelor corespunzătoare în 

vederea construirii, amenajării sau 

autorizării colectivităților de copii 

Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 
Igienă  școlară permanent 

 

 Instruire și formare profesională a 

personalului medical din unitățile 

de învățământ. 

Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 
Igienă  școlară permanent 

 
 Evaluarea condițiilor igienico-

sanitare din colectivitățile de copii 

Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 
Igienă  școlară permanent 
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și tineri. 

 

 Evaluarea măsurilor de organizare a 

activității în cadrul unităților de 

învățământ în condiții de siguranță 

epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS Co-

V 2 și alte viroze. 

Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 
Igienă  școlară permanent 

5. 

Protejarea sănătăţii şi prevenirea 

îmbolnăvirilor asociate factorilor 

de risc alimentari şi de nutriţie  

Monitorizarea şi evaluarea 

riscurilor privind siguranţa 

alimentului şi alimentaţiei publice, 

asigurarea calităţii alimentului din 

circuitul public, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare şi normativele 

europene, precum si efectuarea de  

expertize, consultanţă şi prestaţii de 

specialitate la cererea terţilor. 

Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 

Igiena alimentației Permanent și 

în 

conformitate 

cu Ordinul 

Ministerului 

Sănătații nr. 

1.030/2009 

  

Evaluarea conformării la normele 

de igienă şi sănătate publică a 

proiectelor de amenajare-construire 

şi elaborarea referatele de evaluare 

în vederea avizării/autorizării 

sanitare 

Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 

Igiena alimentației Permanent și 

în 

conformitate 

cu Ordinul 

Ministerului 

Sănătații nr. 

1.030/2009 

  

Asigurarea  implementării şi 

derularea programelor de sănătate 

specifice  în relaţie cu mediul de 

viaţă şi muncă, care vizează 

calitatea și securitatea alimentelor la 

nivel judeţean, monitorizarea, 

evaluarea şi raportarea indicatorilor 

de activitate specific. 

Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 

Igiena alimentației 31.12.2023 

  
Monitorizarea alimentelor tratate cu 

radiații. 

Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 

Igiena alimentației 31.12.2023 

  Monitorizarea calității Direcţia de Sănătate Igiena alimentației 31.12.2023 
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suplimentelor alimentare. Publică Buzău 

  

Monitorizarea apelor potabile 

îmbuteliate altele decât apele 

minerale naturale sau decât apele de 

izvor. 

Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 
Igiena alimentației 31.12.2023 

  

Monitorizarea alimentelor cu adaos 

de vitamine, minerale și alte 

substanțe 

Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 
Igiena alimentației 31.12.2023 

  
Rolul alimentului în izbucnirile de 

toxiinfecţii alimentare din România. 

Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 
Igiena alimentației 31.12.2023 

  
Supravegherea starii de nutritie a 

populației. 

Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 
Igiena alimentației 31.12.2023 

6. 

Supravegherea expunerii 

profesionale la agenti cancerigeni 

(lotul IV). 

1 subprogram național  în derulare 
Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 

Colectiv Medicina 

Muncii 

31.12.2023 

7. 

Microclimatul locurilor de munca: 

normative, capacitate de evaluare si 

efecte asupra starii de sanatate. 

1 subprogram național  în derulare 
Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 

Colectiv Medicina 

Muncii  

31.12.2023 

8. 

Aspecte in expunerea profesionala 

particule si gaze la locurile de 

munca in care sunt emisii diesel. 

1 subprogram național  în derulare 
Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 

Colectiv Medicina 

Muncii  

31.12.2023 

9. 
Evaluarea expunerii profesionale la 

silice cristalină. 

1 subprogram național  în derulare Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 

Colectiv Medicina 

Muncii  

31.12.2023 

10. 
Expunerea profesională la radiaţii 

ionizante si neionizante. 

1 subprogram național  în derulare Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 

Colectiv Medicina 

Muncii  

31.12.2023 

11. 

Monitorizarea incidenţei bolilor 

profesionale şi a absenteismului 

medical prin boală profesională. 

1 subprogram național  în derulare 
Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 

Colectiv Medicina 

Muncii  

31.12.2023 

12. 

Alte acţiuni destinate rezolvării 

priorităţilor locale. 

Rezolvare priorității locale 

(solicitări, programe locale, 

raportari 

Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 

Colectiv Medicina 

Muncii  

 

Termen 

permanent 

13. 

Îmbunătăţirea stării de sănătate 

a populaţiei prin promovarea 

unui stil de viaţă sănătos şi 
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combaterea principalilor factori 

de risc 

 

Programul National De Evaluare, 

Promovare a Sănătății și Educație 

pentru Sănătate 

Subprogramul de evaluare şi  

promovare a sănatatii şi educaţie 

pentru sănătate; 

Domenii specifice: 

Intervenţii pentru un stil de viata 

sănătos; 

Organizarea și desfașurarea 

campaniilor de 

Informare Educare Comunicare 

( I.E.C ) destinate celebrării zilelor 

mondiale/europene conform 

calendarului priorităților naționale 

Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 

Compartimentul 

Promovarea 

Sănătății 

 

 

Campania: 

Sanatatea mintala 

Informare Educare Comunicare 
Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 

Compartimentul 

Promovarea 

Sănătății 

Ianuarie 

 

Campania: 

Sanatatea reproducerii 

Informare Educare Comunicare 
Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 

Compartimentul 

Promovarea 

Sănătății 

Februarie 

 

Campania: 

Sanatatea orala 

Informare Educare Comunicare 
Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 

Compartimentul 

Promovarea 

Sănătății 

Martie 

 

Campania: 

Ziua Mondiala a Sanatatii 

Informare Educare Comunicare 
Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 

Compartimentul 

Promovarea 

Sănătății 

Aprilie 

 

Campania: 

Vaccinarea 

 

Informare Educare Comunicare 
Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 

Compartimentul 

Promovarea 

Sănătății 

Aprilie 

 

Campania: 

Cancerul 

Informare Educare Comunicare 
Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 

Compartimentul 

Promovarea 

Sănătății 

Mai 

 

Campania: 

 Alcool 

Informare Educare Comunicare 
Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 

Compartimentul 

Promovarea 

Sănătății 

Iunie 

 
Campania: 

Activitate fizica 

Informare Educare Comunicare Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 

Compartimentul 

Promovarea 

Iulie 
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Sănătății 

 

Campania: 

Mediu 

Informare Educare Comunicare 
Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 

Compartimentul 

Promovarea 

Sănătății 

August 

 

Campania: 

Siguranta pacientului 

Informare Educare Comunicare 
Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 

Compartimentul 

Promovarea 

Sănătății 

Septembrie 

 

Campania: 

Nutritie /Alimentatie 

Informare Educare Comunicare 
Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 

Compartimentul 

Promovarea 

Sănătății 

Octombrie 

 

Campania: 

Tutunul 

Informare Educare Comunicare 
Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 

Compartimentul 

Promovarea 

Sănătății 

Noiembrie 

 

Campania: 

 Boli transmisibile 

Informare Educare Comunicare 
Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 

Compartimentul 

Promovarea 

Sănătății 

Decembrie 

14. Inspecţia sanitară     

 

Calitatea serviciilor medicale -Controlul calității serviciilor 

medicale furnizate de unitățile 

sanitare cu paturi 

-Controlul calității serviciilor 

medicale furnizate de cabinetele 

medicale ambulatorii de 

specialitate,  medicina de familie,  

-Controlul calității serviciilor 

medicale acordate în cabinetele 

medicale scolare 

-Controlul calității serviciilor 

medicale acordate în unitățile de 

dializă 

-Controlul gestionării deșeurilor 

rezultate din activitatea medicală 

Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 

Serviciul de 

Control în Sănătate 

Publică 

 

 

 

 

 

31.12.2023 

 
Calitatea condiţiilor igienico-

sanitare şi a procesului instructiv-

-Controlul respectării condiţiilor 

igienico-sanitare în unităţile de 

Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 

Serviciul de 

Control în Sănătate 
31.12.2023 
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educativ din unitatile de invatamant 

de orice tip  

învăţământ şi ocrotire a copiilor şi 

tinerilor,  a procesului instructiv-

educativ 

-Controlul respectării condiţiilor 

igienico-sanitare în taberele scolare 

și în unitățile de turism cu activități 

similare 

-Controlul respectării prevederilor 

legislative privind alimentația 

sănătoasă în unitățile de învățământ 

și acordarea de produse prin 

programe guvernamentale 

Publică 

 

Calitatea produselor alimentare  -Controlul etichetării produselor 

alimentare din punct de vedere al 

mențiunilor nutriționale și de 

sănătate 

-Controlul materialelor în contact 

cu alimentele 

-Controlul aditivilor alimentari 

destinați consumului uman 

-Controlul producţiei, fabricării, 

prelucrării, depozitării, 

transportului, distribuţiei şi 

comercializării alimentelor, inclusiv 

în sectorul alimentaţiei publice şi 

colective 

-Controlul suplimentelor alimentare 

-Controlul alimentelor cu destinație 

nutrițională specială 

Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 

Serviciul de 

Control în Sănătate 

Publică 
31.12.2023 

 

Calitatea factorilor de risc din  

mediul de viata  

-Controlul calității aprovizionării cu 

apă potabilă în mediul  rural 

-Controlul pentru verificarea 

conformității apelor de îmbăiere  

-Controlul calității apelor potabile 

îmbuteliate și a apelor minerale 

Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 

Serviciul de 

Control în Sănătate 

Publică 
31.12.2023 
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îmbuteliate 

-Controlul pentru verificarea 

cabinetelor de înfrumusetare, 

tatuaje și piercing 

-Controlul calității produselor 

cosmetice și biocide 

 

Programe Nationale de Sanatate  -Realizarea Programelor Naționale 

de Sănătate privind protejarea 

sănătății publice prin prevenirea 

îmbolnăvirilor asociate factorilor de 

risc alimentari și de nutriție 

-Realizarea Programelor Naționale 

de Sănătate privind protejarea 

sănătății publice prin prevenirea 

îmbolnăvirilor asociate factorilor de 

risc  din mediul de viață și muncă  

Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 

Serviciul de 

Control în Sănătate 

Publică 
31.12.2023 

      

15. 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonare  tehnică şi 

metodologică a activităţii de 

asistenţă medicală comunitară la 

nivel județean 

1. Acordarea de sprijin tehnic în 

domeniul evaluării nevoilor în 

vederea acoperirii acestora, al 

stabilirii priorităților de planificare 

a dezvoltării rețelei de asistență 

medicală comunitară pentru 

acoperirea treptată a nevoilor, a 

implementării și monitorizării 

politicilor de asistență medicală 

comunitară integrată la nivel 

comunitar 

2. Colaborarea cu autorităţile 

administrației publice locale in 

vederea stabilirii listei de priorități 

in domeniul asistenţei medicale 

comunitare  și a realizării planului 

anual de asistență medicală 

comunitară 

Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 

Compartiment 

Control al 

asistenţei medicale 

a comunităţilor la 

risc 

Permanent 



108 

 

3. Îndrumarea tehnică şi 

metodologică a activităţii de 

asistenţă medicală comunitară la 

nivel judeţean 

4. Identificarea şi iniţierea de 

acţiuni de sănătate publică la nivel 

local, inclusiv la cel judeţean, care 

să răspundă nevoilor colectivităţilor 

locale, în special programe de 

educaţie pentru sănătate şi pentru 

adoptarea unui stil de viaţă sănătos, 

programe de consiliere 

medicosocială în limita 

competentelor profesionale, servicii 

de monitorizare şi intervenţie la 

domiciliu pentru persoane 

vulnerabile, cum ar fi: gravide, nou-

născuţi, copii, bolnavi cronici, 

bolnavi cu boli rare, bătrâni, 

persoane cu dizabilităţi, persoane 

neasigurate, persoane victime ale 

violenţei domestice, persoane cu 

probleme de sănătate mintală, 

precum şi alte categorii de persoane 

identificate la nivel local ca fiind 

vulnerabile sau în situaţii de risc 

medico-social 

5. Monitorizarea, evaluarea şi 

controlul activității de asistenţă 

medicală comunitară la nivel 

judeţean şi monitorizează 

introducerea lunară a datelor 

activităţii de asistenţă medicală 

comunitară desfăşurate la nivel de 

judeţ în aplicaţia AMCMSR.gov.ro 
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6. Acordarea de  sprijin pentru 

formarea personalului care lucrează 

în reţeaua de asistenţă medicală 

comunitară 

16. 

Îmbunătăţirea calităţii şi 

siguranţei actului medical pentru 

femei şi copii 

1.Promovarea alăptării,  

alimentaţiei sănătoase şi prevenirea 

obezităţii la copil. 

Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 

Compartiment 

Control al 

asistenţei medicale 

a mamei şi 

copilului 

Medicii 

neonatologi  

Medicii de familie 

Medicii din 

dispensarele 

medicale şcolare 

Permanent 

 

 2. Profilaxia distrofiei la copiii cu 

vârstă cuprinsă între 0-12 luni, care 

nu beneficiază de lapte matern prin 

administrare de lapte praf. 

Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 

Compartiment 

Control al 

asistenţei medicale 

a mamei şi 

copilului 

Medicii de familie 

Primăriile  

Permanent 

 

 3. Profilaxia malnutriţiei la copiii cu 

greutate mică la naştere. 

Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 

Compartiment 

Control al 

asistenţei medicale 

a mamei şi 

copilului 

Spitalul Judeţean 

de Urgenţă Buzău  

Permanent 

 

 4. Prevenirea deceselor neonatale. Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 

Compartiment 

Control al 

asistenţei medicale 

a mamei şi 

copilului 

Spitalul Judeţean 

Permanent 
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de Urgenţă Buzău  

 

 5. Screening neonatal pentru 

depistarea fenilcetonuriei , 

hipotiroidismului congenital si a 

fibrozei chistice. 

Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 

Compartiment 

Control al 

asistenţei medicale 

a mamei şi 

copilului 

Spitalul Judeţean 

de Urgenţă Buzău 

Spitalul Municipal 

Rm. Sărat 

Spitalul Orăşenesc 

Nehoiu 

Permanent 

 

 6. Screening auditiv la nou-nascuti  Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 

Compartiment 

Control al 

asistenţei medicale 

a mamei şi 

copilului 

Spitalul Judeţean 

de Urgenţă Buzău 

Spitalul Municipal 

Rm. Sărat 

Spitalul Orăşenesc 

Nehoiu 

Permanent 

 

 

 

 7. Creşterea accesului la servicii 

moderne de planificare familială. 

Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 

Compartiment 

Control al 

asistenţei medicale 

a mamei şi 

copilului 

Cabinete de 

planificare 

familială 

Medicii de familie 

din rural 

Permanent 

 
 8.  Creşterea accesului, calităţii şi 

eficienţei serviciilor medicale 

Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 

Compartiment 

Control al 

Permanent 
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pentru gravidă şi lăuză. asistenţei medicale 

a mamei şi 

copilului 

Medicii de familie 

Medicii specialişti 

obstetrică-

ginecologie  

 

 9. Profilaxia sindromului de 

izoimunizare Rh. 

 

Direcţia de Sănătate 

Publică Buzău 

Compartiment 

Control al 

asistenţei medicale 

a mamei şi 

copilului 

Spitalul Judeţean 

de Urgenţă Buzău  

Permanent 

 

IX. EDUCAŢIE 

1. Învățământ preuniversitar: echitate și egalitate  

1.1 Configurarea unui Program 

național integrat 

-Dotarea fiecărei unități de 

învățământ preuniversitar cu 

echipamente 

echipamente TIC de tip „smart lab” 

și materiale educaționale specifice 

pentru dezvoltarea unui laborator 

inteligent, adaptat profilului 

educational-Conectarea la internet a 

tuturor unităților și instituțiilor de 

învățământ, cu precădere a 

unităților de învățământ 

preuniversitar din localități situate 

în mediul rural, mediul urban cu 

până la 10.000 de locuitori, precum 

și a celor din zone izolate și/sau 

defavorizate, care nu au o 

conexiune performantă la internet; 

Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Buzău  

 

 

 

 

 

 

 

Inspectorul Școlar 

General Adjunct 

Domeniul 

Management 

Instituțional 

 

Inspectorul Școlar 

General Adjunct 

Domeniul 

Curriculum și 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.01.2023 
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-Realizarea unui sistem integrat de 

e-Learning bazat pe o platformă 

open-source (de exemplu Moodle), 

cu facilități de videoconferință 

incluse. Se va înființa „Platforma 

națională digitală a educației“ care 

conține atât manualele în format 

digital, catalogul virtual, dar și alte 

resurse de învățare și posibilități de 

evaluare; 

-Asigurarea de mijloace didactice 

adecvate, care utilizează 

tehnologiile informațiilor și 

comunicării; 

-Implementarea  celor 21 discipline 

opționale la nivelul unităților de 

învățământ preuniversitar, aprobate 

prin OME Nr. 6.101/18 octombrie 

2022. 

inspecție școlară 

1.2 

 

 

 

 

 

Educație timpurie: acces pentru 

toți copiii în creșe și grădinițe 

Educația și îngrijirea copiilor 

preșcolari: dezvoltarea unui sistem 

unitar, favorabil incluziunii și de 

calitate de educație și îngrijire a 

copiilor preșcolari, care să 

îmbunătățească accesul și 

participarea copiilor cu vârste 

cuprinse între 0 și 6 ani, pe baza 

unui mecanism eficient de 

cooperare inter-instituțională și de 

coordonare intersectorială 

Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Buzău  

Inspector şcolar 

general 
15.06.2023 

1.3 

 

 

 

 

 

-Creșterea accesului și participării 

la educație de calitate pentru toți 

copiii, indiferent de mediul de 

rezidență, inclusiv asigurarea 

accesului fiecărui copil provenit din 

Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Buzău  

Inspector şcolar 

general 
09.01.2023 
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Învățământ primar și secundar 

Servicii educaționale de calitate 

pentru toți elevii, prin :  

rândul populației rrome la educația 

de bază și stimularea participării 

acestora la nivelurile superioare de 

educație; 

-Valorificarea evaluărilor naționale 

și a evaluărilor curente, în vederea 

realizării intervențiilor remediale 

pentru asigurarea progresului 

școlar; 

-Standardizarea evaluării la fiecare 

disciplină și an de studiu și 

digitalizarea evaluărilor și 

examenelor naționale; 

-Formarea cadrelor didactice în 

acord cu arhitectura curriculară și 

pentru integrarea tehnologiei în 

procesul educațional 

-Dezvoltarea programelor „Școală 

după școală“ în unitățile de 

învățământ de stat; 

-Revizuirea arhitecturii curriculare 

prin centrarea conținuturilor pe 

profilul celui care învață, pe 

competențele-cheie și pe 

maximizarea potențialului fiecărui 

copil; 

-Dezvoltarea unui sistem de 

identificare a ariilor de performanță 

ale elevilor (exemplu, identificarea 

talentelor în sport, artă, șah, abilități 

practice etc.) și de sprijinire a celor 

cu abilități și talente deosebite 

pentru a atinge excelența; 

-Scăderea semnificativă a ratei de 

analfabetism funcțional la copiii de 
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15 ani, similară mediei europene. 

-Scăderea ratei de părăsire timpurie 

a școlii până la nivelul mediu 

înregistrat în Uniunea Europeană; 

-Creșterea alocării de fonduri 

pentru proiectele școlare și 

comunitare menite să promoveze 

interculturalitatea și diversitatea 

etnică, ca resurse și valori ale 

societății românești inclusiv prin 

includerea istoriei minorităților 

etnice în manualele și programele 

de istorie; 

-Regândirea arhitecturii 

învățământului preuniversitar 

pentru a răspunde nevoilor de 

dezvoltare individuală a fiecărui 

tânăr, dar și evoluțiilor în vederea 

eliminării rupturii dintre 

învățământul obligatoriu și piața 

muncii. Certificarea calificărilor din 

sistemul de învățământ secundar 

superior în vederea valorificării lor 

pe piața muncii sau în tranziția 

către alte forme de educație, 

inclusiv la filiera teoretică (ex. 

certificări informatică, limbi 

străine); 

-Creșterea calității învățământului 

în mediul rural prin realizarea 

consorțiilor școlare rurale prin 

acordarea unui cost standard per 

elev mărit celor ce fuzionează. 

1.4 
 

 

-Fundamentarea corectă a planului 

de școlarizare; 

Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Buzău 

 

Inspectorul Școlar 
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Învățământ profesional și 

vocațional: rute profesionale și 

vocaționale pentru o societate 

emergentă 

-Adaptarea curriculum-ului școlar 

la dispoziția școlii; 

-Corelarea învățământului 

profesional și tehnic cu cerințele 

operatorilor economici; 

-Extinderea programelor de tip dual 

până la cel puțin 30% din totalul 

programelor de educație 

profesională; 

-Dezvoltarea stagiilor de practică 

de specialitate. 

General 

Inspectorul Școlar 

General Adjunct 

Domeniul 

Curriculum și 

inspecție școlară 

 

 

 

 31.12.2023 

1.5 
Cariera didactică: Profesioniști 

în educație 

-Profesionalizarea carierei didactice 

în reconsiderarea sistemului de 

grade didactice din această 

perspectivă; 

-Promovarea a 90% din totalul 

candidaților înscriși la examenele 

pentru obținerea gradelor didactice: 

definitivare în învățământ, gradul II 

și gradul I;  

-Monitorizarea utilizării și 

respectării standardelor naționale 

de evaluare, pentru fiecare 

disciplină în scopul orientării și 

optimizării prin realizarea a: 20 

inspecții școlare generale în 

unitățile de învățământ, 175 

inspecții de specialitate, 5 inspecții 

tematice derulate în unitățile de 

învățământ din județul Buzău; 

-Formarea cadrelor didactice pentru 

identificarea situațiilor de risc de 

abandon școlar și crearea 

instrumentelor necesare pentru 

gestionarea acestora; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspectoratul Şcolar        

Judeţean Buzău 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspectorul Școlar 

General Adjunct 

Domeniul 

Management 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.06.2023 
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-Formarea specifică a cadrelor 

didactice pentru integrarea în 

învățământul de masă a elevilor cu 

CES; 

-Formarea cadrelor didactice în 

acord cu arhitectura curriculară și 

pentru integrarea tehnologiei în 

procesul educațional; 

-Creșterea gradului de pregătire 

practică a profesionistului în 

educație prin diversificarea 

contextelor de formare oferite. 

1.6 

Managementul unităților de 

învățământ: Management 

profesionist în fiecare unitate de 

învățământ 

-Toți directorii unităților de 

învățământ să fie numiți prin 

concurs; 

-Digitalizarea proceselor de 

management și administrative la 

nivelul unităților de învățământ 

preuniversitar; 

-Profesionalizarea managementului 

școlar prin participarea directorilor 

la programe de formare de 

perfecționare de calitate; 

-Creșterea autonomiei unităților de 

învățământ atât în privința resursei 

umane, curriculumului la decizia 

unității școlare/comunității; 

-Creșterea calității învățământului 

în mediul rural prin încurajarea 

procesului de realizare a 

consorțiilor școlare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspectoratul Şcolar        

Judeţean Buzău 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspectorul Școlar 

General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent 

1.7 Infrastructura școlară 

-Crearea condițiilor necesare de 

confort și siguranță sanitară și 

securitate pentru toți copiii din 

unitățile școlare din județul Buzău; 

Inspectoratul Şcolar        

Judeţean Buzău 

 

 

Inspectorul Școlar 

General 

Permanent 
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-Reabilitarea și modernizarea 

infrastructurii unităților școlare 

pentru obținerea autorizațiilor de 

funcționare (sanitară, ISU, 

veterinară); 

-Asigurarea manualelor școlare; 

-Înființarea și dotarea de 

laboratoare didactice; 

 

Inspectorul Școlar 

General Adjunct 

Domeniul 

Management 

Instituțional 

X. TINERET ŞI SPORT     

1. 
Creşterea rolului educaţiei fizice 

şi a sportului în şcoli 

Îndrumarea şi sprijinirea unităţilor 

de învăţământ pentru a înfiinţa în 

condiţiile legii asociaţii sportive 

şcolare, a căror activitate este 

coordonată de Federaţia Sportului 

Şcolar Universitar.  

 

Direcția Județeană 

de Sport Buzau 

Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Buzău 

R-Director 

executiv şi 

consilier 

compartiment sport 

 

Trim. 

I,II,III,IV 

2023 

2. 

Dezvoltarea resurselor umane 

din domeniul sportului şi 

sprijinirea sportului de 

performanţă 

Sprijinirea antrenorilor pentru 

susţinerea examenelor de avansare. 

 

 

Directia Județeană 

de Sport Buzău 

 

R-Director 

executiv şi 

consilier 

compartiment sport 

Trim. II  

2023 

 

 

Intensificarea măsurilor de 

supraveghere şi control a activității 

sportive a structurilor sportive din 

județ 

 

Direcția Județeană 

de Sport Buzău 

 

R-Director 

executiv şi 

consilier 

compartiment sport 

Permanent 

 

 

Formarea şi perfecţionarea 

instructorilor şi arbitrilor prin 

asociaţiile judeţene pe ramură de 

sport, Cabinetul Metodic al DJS,  

Centrul Naţional de Formare şi 

perfecționare a Antrenorilor. 

 

Directia Județeană 

de Sport Buzău 

 

R-Director 

executiv şi 

consilier 

compartiment sport 

Trim. III 

2023 

 

 

Promovarea programului de 

finanţare a sportivilor in funcţie de 

obiectivele asumate, în vederea 

susţinerii, pregătirii şi participării la 

competiţiile interne şi 

 

 

Direcția Județeană 

de Sport Buzău 

 

R-Director 

executiv şi 

consilier 

compartiment sport 

 

 

Permanent 
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internaţionale. 

 

 

Sprijinirea asociaţiilor judeţene pe 

ramură de sport pentru organizarea 

acţiunilor de selecţie şi promovarea 

copiilor şi juniorilor în sportul de 

performanţă atât în mediul urban 

cât şi rural. 

 

Direcția Județeană 

de Sport Buzău 

 

R-Director 

executiv şi 

consilier 

compartiment sport 

Permanent 

 

 

Organizarea şi desfăşurarea 

competiţiilor sportive interne şi 

internaţionale la: atletism, arte 

marţiale, box, baschet,  culturism, 

fotbal, gimanstică, handbal, judo, 

lupte, modelism, oină, rugby, 

sportul pentru toţi, şah, tenis de 

masă, volei, etc. 

 

 

Direcția Județeană 

de Sport Buzău 

 

R-Director 

executiv şi 

consilier 

compartiment sport 

Conform 

calendarului 

sportiv 2023 

 

 

Realizarea indicatorilor prevăzuţi în 

programul sportiv: Promovarea 

sportului de performanţă 

Programe sportive: 

1.Salvați sala sporturilor 

(competiții naționale şi 

internaționale) 

2.Finanțarea după performanțele 

obținute de sportivii buzoieni.  

 

 

Direcția Județeană 

de Sport Buzău 

 

 

R-Director 

executiv şi 

consilier 

compartiment sport 

 

 

Conform 

calendarului 

sportiv 2023 

  Extinderea relaţiilor de colaborare 

bilaterală între cluburile sportive 

buzoiene şi cele din străinătate. 

 

 

Direcția Județeană 

de Sport Buzău 

Cluburile sportive 

din judeţul Buzău 

R-Director 

executiv şi 

consilier 

compartiment sport 

Trim. I,II,III 

,IV 2023 

  Asigurarea unui cadru civilizat şi 

stimulativ de desfăşurare a 

competiţiilor 

 

 

Direcția Județeană 

de Sport Buzău 

 

R-Director 

executiv şi 

consilier 

compartiment sport 

Permanent 
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Creşterea numărului de sportivi 

care practică sportul la cel mai înalt 

nivel (programul de vouchere 

pentru echipament sportiv). 

 

Direcția Județeană 

de Sport Buzău 

 

R-Director 

executiv şi 

consilier 

compartiment sport 

Permanent 

3. 
Dezvoltarea sportului de masă şi 

a infrastructurii sportive 

Modernizarea Sălii Sporturilor “R. 

Iamandi” 

Direcția Județeană 

de Sport Buzău 

 

R-Director 

executiv şi 

consilier 

compartiment sport 

Trim. III 

2023 

  

Intensificarea activităţilor de 

informare publică, de prevenire şi 

combatere a faptelor care contravin 

spiritului de sportivitate 

 

Direcția Județeană 

de Sport Buzău 

Asociaţiile Judeţene 

pe ramură de sport. 

R-Director 

executiv şi 

consilier 

compartiment sport 

 

 

 

Permanent 

  

Realizarea indicatorilor prevăzuţi în 

programul sportiv: Sportul pentru 

toţi 

Programe sportive: 

1.Sport şi sănătate la sate 

2.Şi eu pot să fac sport(persoane cu 

dizabilități) 

3.Luna Olimpică- Buzău 2023 

4.Cros Ziua Olimpică  

5.Sportul în şcoli 

6.Educație şi sănătate prin sport. 

 

 

 

 

 

Direcția Județeană 

de Sport Buzău 

 

 

 

 

R-Director 

executiv şi 

consilier 

compartiment sport 

 

 

 

 

 

Conform 

calendarului 

sportiv 2023 

 

 

Intâlniri de lucru cu reprezentanţii 

instituţiilor cu atribuţii in domeniul 

educaţiei fizice şi sportului pentru 

aplicarea unor programe in 

parteneriat 

Direcția Județeană 

de Sport Buzău 

 

R-Director 

executiv şi 

consilier 

compartiment sport 

 

 

 

   Permanent 

 

 

Modernizarea Sălii Sporturilor “R. 

Iamandi” 

Direcția Județeană 

de Sport Buzău 

 

R-Director 

executiv şi 

consilier 

compartiment sport 

Trim. III 

2023 

XI. CULTURĂ      
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1 Patrimoniul imobil     

1.1 

Protejarea și valorificarea 

patrimoniului cultural imobil 

(monumente istorice și situri 

arheologice), verificarea 

respectării legislației din 

domeniul monumentelor istorice 

și arheologie în vederea 

prevenirii acțiunilor de 

distrugere a patrimoniului 

cultural.   

-Efectuarea de controale vizând 

starea fizică şi modul de folosire, 

respectiv de întreţinere a 

ansamblurilor şi monumentelor 

istorice din judeţ. 

 -Verificarea modului în care sunt 

efectuate lucrările de restaurare la 

monumentele istorice din judeţul 

Buzău. 

 -Avizarea tuturor documentaţiilor 

ce presupun intervenţii asupra 

monumentelor istorice dar și a  

clădirilor din zonele de protecţie ale 

acestora. 

  -Imbunatatirea colaborarii cu 

administrațiile publice locale și cu 

proprietarii de monumente în 

scopul creșterii răspunderii acestora 

în protejarea obiectivelor de 

patrimoniu.         

Direcţia pentru 

Cultură a Judeţului 

Buzău 

Director executiv Permanent 

2. Patrimoniul mobil     

 

Digitizarea patrimoniului 

cultural pentru sprijinirea 

accesului publicului  

 

Protejarea, conservarea și 

depozitarea patrimoniului 

muzeelor naționale 

-Actualizarea bazei de date cu 

bunurile culturale mobile clasate 

din județ cu ajutorul datelor 

furnizate de către muzeele din 

județ. 

 -Efectuarea în condiţii de deplină 

legalitate a exportului de bunuri 

culturale. 

    -Efectuarea de controale la 

instituțiile culturale (muzee și 

biblioteci), asupra modului în care 

sunt conservate bunurile de 

Direcţia pentru 

Cultură a Judeţului 

Buzău 

DJC Buzău 

 

 

 

DJC Buzău 

 

 

DJC Buzău 

Permanent 
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patrimoniu. 

      -Desfășurarea, în colaborare cu 

Serviciul de Investigații Criminale 

din catrul Inspectoratului de Poliție 

Buzău de verificări asupra modului 

în care își desfășoară activitatea 

magazinele din județul Buzău 

autorizate să comercializeze bunuri 

culturale mobile. 

 

 

 

 

 

DJC Buzău 

IPJ Buzău 

3. Creaţia cultural - artistică     

 

Sprijinirea colectivităților locale 

în vederea protecţiei şi 

promovării culturii locale şi a 

patrimoniului cultural local si 

național. 

 

 - Verificarea periodică a colecţiilor 

muzeale săteşti şi sprijinirea 

administraţiei publice locale pentru 

înfiinţarea unor colecţii noi. 

-Organizarea manifestărilor anuale 

din cadrul „Zilelor Europene ale 

Patrimoniului” conform tematicii 

stabilite de Ministerul Culturii. 

-Organizarea concursului național 

de creație literară „V. Voiculescu” 

pe baza de volume publicate la 

secțiunile proză, poezie și 

publicistică. 

Direcţia pentru 

Cultură a Judeţului 

Buzău 

Director executiv 

  permanent 

 

 

 

 

    trim. III 

 

 

 

 

trim. IV 

XII. MINORITĂŢI     

1. 

Consolidarea structurilor de 

implementare a strategiei 

naţionale de incluziune a 

cetăţenilor români aparţinând 

minorităţii romilor la nivel local 

- Întocmirea/implementarea 

Planului judeţean de acţiune  pentru 

incluziune a cetăţenilor români 

aparţinând minorităţii romilor pe 

anul 2023 

Instituţia Prefectului 

Judeţul Buzău 

Grupului de lucru 

mixt  

Autorităţi publice 

locale 

Grupul mixt de 

lucru pentru 

implementarea 

Strategiei 

Guvernului de 

incluziune a 

cetăţenilor români 

aparţinând 

minorităţii romilor 

2021-2027 

Semestrial 
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Primari 

 

 

- Acordarea de asistenţă experţilor 

pentru problemele romilor angajaţi 

în primării  

Instituţia Prefectului 

Judeţul Buzău 

Biroul Judeţean 

pentru Romi  

 

 

Permanent 

 

 
- Creşterea numărului de mediatori 

şcolari 

Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Buzău 

Consiliul Judeţean - 

CJRAE 

Instituţia Prefectului 

Judeţul Buzău 

Inspector şcolar 

general 

Director 

Biroul Judeţean 

pentru Romi  

Permanent 

 

2. 
Îmbunătățirea condițiilor de 

locuire a membrilor 

comunităților vulnerabile cu 

romi. 

Includerea comunităților de romi 

vulnerabile în programele naționale 

de locuințe sociale  

UAT-uri 

Instituţiile 

Prefectului/BJR 

Primar 

Biroul Judeţean 

pentru Romi 

Permanent 

 

 

Includerea comunităților de romi 

marginalizate în programele 

naționale de racordare a locuintelor 

la rețelele de utilități (energie 

electrică, apă și canalizare),  o 

atenție deosebită fiind acordată 

asigurării accesului la apă potabilă.  
Centralizarea nevoilor de asistenţă la 

nivelul judeţean.  

UAT-uri 

Instituţiile 

Prefectului/BJR 

Primar 

Biroul Judeţean 

pentru Romi 

Permanent 

 

 

Prioritizarea sectoarelor de 

cadastrare care includ zone 

defavorizate în care se află 

comunități vulnerabile cu romi, în 

cadrul Programului Național de 

Cadastrare. 

Informarea comunităților de romi 

cu privire la programele naționale 

UAT –uri 

OCPI 

Instituțiile Prefectului, 

prin BJR 

Primar 

Director executiv 

OCPI 

Biroul Judeţean 

pentru Romi 

 

Permanent 
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existente în domeniul cadastrării, 

locuințelor, utilități, etc. 

 

3. 
Asigurarea accesului cetătenilor 

români de etnie romă la un 

sistem de educație incluzivă de 

calitate 

Includerea elevilor romi în programele 

de detectare de lacune și de remediere 

școlară, tip “Școală după Școală”, 

precum și în alte programe de sprijin 

finanțate de la bugetul de stat 

ISJ 

UAT-uri 

Unitățile de 

învățământ 

Inspector școlar 

general 

Primar 

Directorul unității 

școlare 

Permanent 

  

Angajarea și formarea mediatorilor 

școlari proveniți din comunitățile cu 

romi, acolo unde elevii romi sunt în 

proporție de minimum 15% 

ISJ 

CJRAE 

Unitățile de 

învățământ 

BJR 

Inspector școlar 

general 

Primar 

Directorul unității 

școlare 

Permanent 

  

Crearea și angajarea, la nivel județean 

a postului de inspector Scolar pentru 

Romi, cunoscator al limbii din 

comunităților în care trăiesc romii. 

ISJ 
Inspector școlar 

general 

 

Permanent 

  

Implementarea unui sistem de 

monitorizare a unităților școlare cu 

pondere semnificativă de romi, în 

vederea prevenirii abandonului școlar 

sau alte tipuri de excluziune care pot 

afecta viitorul copiilor și tinerilor romi 

ISJ, 

UAT-uri, 

BJR 

CJRAE 

Inspector școlar 

general 

Primar 

Directorul unității 

școlare 

Permanent 

  

Culegerea si actualizarea anuala a 

datelor (de la nivel local și judetean) 

privind participarea copiilor romi la 

educatie pe niveluri de invatamant 

ISJ,  

UAT-uri 

Unitățile de 

învățământ 

Inspector școlar 

general 

Primar 

Directorul unității 

școlare 

Permanent 

  

Continuarea măsurilor afirmative 

destinate elevilor romi în învățământul 

gimnazial, liceal, postliceal și 

universitar și promovarea acestor 

măsuri 

ISJ 

BJR 

ONG-uri 

Unitățile de 

învățământ 

Inspector școlar 

general 

Primar 

Directorul unității 

școlare 

Permanent 
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Încurajarea participarii derularii de 

programe pentru participarea părinţilor 

romi la procesul educaţional din şcoală 

și din afara ei. 

ISJ 

BJR 

ONG-uri 

Unitățile de 

învățământ 

Inspector școlar 

general 

Primar 

Directorul unității 

școlare 

Permanent 

    

Păstrarea identității culturale și 

construcția stimei de sine în rândul 

elevilor de etnie roma, prin : 

- Organizarea pentru elevi de activități 

extracuriculare, privind înțelegerea 

diversității  etnice și interculturalității. 

- Dezvoltarea predării limbii și  

literaturii romani, a Istoriei și 

tradițiilor romilor, a muzicii în limba 

romani adecvat nivelului de 

învățământ 

- Formarea de cadre didactice pentru 

toate nivelurile de învățământ pentru 

predarea limbii și literaturii romani, 

istoriei și tradițiilor romilor 

ISJ 

BJR 

ONG-uri 

Unitățile de 

învățământ 

Inspector școlar 

general 

Primar 

Directorul unității 

școlare 

Permanent 

    4. 

Creșterea gradului de ocupare a 

romilor în concordanță cu cerințele 

pieței în sensul evoluției profesionale 

a acestora 

Organizarea de programe de 

educație și formare profesională de 

tip Programul A doua șansă la 

nivelul tuturor localitatilor de 

domiciliu pentru adultii care fac 

parte din grupuri vulnerabile, 

pentru absolvirea învățământului 

primar si gimnazial 

ISJ, 

ALȚI PARTENERI 

Inspector școlar 

general 
ONG-uri 

 

Permanent 

  

Constituirea de echipe  

multidisciplinare, care sa actionize la 

nivelul comunitatilor pentru 

identificarea persoanelor inactive din 

randul persoanelor de etnie roma in 

vederea inregistrarii la serviciul public 

de ocupare pentru profilare si stabilire 

de masuri in vederea cresterii gradului 

de ocupabilitate. 

AJOFM 

ONG-uri 

Alți parteneri 

Director executiv 
ONG-uri 

 
Permanent 



125 

 

  

Stimularea plasării pe piața muncii a 

persoanelor de etnie romă prin 

Programe Naționale de antreprenoriat 

și economie socială 

AJOFM 

ISJ 

UAT-uri 

ONG-uri 

Alti parteneri 

Director executiv 

Inspector școlar 

general 

Primar 

Permanent 

    5. 

Îmbunătățirea stării de sănătate 

a membrilor comunităților 

vulnerabile cu romi 

Asigurarea accesului populației 

vulnerabile din punct de vedere 

medico-social la programele naționale 

de sănătate publică derulate de către 

autoritățile competente, prin : 

-identificarea și depistarea cetățenilor 

români aparținând minorității romilor 

vulnerabili  neînscriși pe lista unui 

medic de familie, precum și a nevoilor 

medico-sociale, cu focus pe gravide, 

minori, în special în mediul rural 

-informarea cetățenilor români 

aparținând minorității romilor  asupra 

dreptului la pachetul minimal de 

servicii  de sănătate  pentru persoanele 

care nu sunt incluse în sistemul 

asigurărilor sociale și de sănătate 

- informarea cetățenilor români 

aparținând minorității romilor  cu 

privire la programele naționale de 

sănătate publică aflate în derulare 

DSP 

UAT- uri 

 

Director executiv 

Primar 
Permanent 

  

-Asigurarea comunicării instituționale 

către Institutia Prefectului/BJ, CJAS și 

DSP în scopul prevenirii și combaterii 

discriminării  cetățenilor români 

aparținând minorității romilor la 

serviciile de sănătate publică, prin : 

organizarea de intalniri periodice cu 

mediatoarele sanitare in scopul 

instruirii acestora in vederea 

promovarii la nivel comunitar si la 

nivelul institutiilor si alti factori 

implicati, de masuri privind 

DSP 

UAT- uri 

 

Director executiv 

Primar 
Permanent 
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combaterea discriminarii in accesarea 

serviciilor de sanatate publica. 

  

Continuarea dezvoltării rețelei de 

servicii  integrate medico-socio-

educaționale   

-Dezvoltarea centrelor comunitare  

integrate de la nivel local  

 

-Dezvoltarea rețelei de asistență 

medicală comunitară cu accent pe 

comunitățile cu risc de sărăcie crescut 

și cu populație predominant de etnie 

romă. 

 

DSP 

UAT- uri 

 

Director executiv 

Primar 
Permanent 

6. 
Susținerea cercetării, conservării și 

promovării patrimoniului cultural 

rom și a identității culturale rome 

Valorizarea patrimoniului cultural rom 

și a identității culturale rome prin 

reprezentare instituțională prin acțiuni 

comunitare de valorizare a istoriei, 

tradițiilor, limbii și culturii proprii în 

comunitățile multiculturale. 

ISJ 

ONG-uri 

Instituția Prefectului - 

BJR 

 

Inspector școlar 

general 
ONG-uri 

 

semestrial 

 

 

Valorizarea patrimoniului cultural rom 

și a identității rome prin limba romani, 

prin producție Editorială romă - 

Biblioteca romă și promovarea 

contribuției romilor la dezvoltarea 

societății românești. 

ISJ 

ONG-uri 

Instituția Prefectului - 

BJR 

 

Inspector școlar 

general 
ONG-uri 

 

semestrial 

 

 

Valorizarea patrimoniului cultural rom 

și a identității rome prin portul 

tradițional rom prin promovarea 

producțiilor culturale, moderne cu 

tematică romă (artele spectacolului, 

artele vizuale, arte plastice, multimedia  

ISJ 

ONG-uri 

Instituția Prefectului - 

BJR 

Centrul Național de 

Cultură a Romilor 

Inspector școlar 

general 
ONG-uri 

Director 

semestrial 

7. 
Combaterea discriminării, a 

discursului și atitudinilor antirome 

generatoare de discurs incitator la 

ură sau infracțiuni motivate de ură 

Organizarea de cursuri de instruire 

pentru funcționari publici / personal 

contractual din administrația publică în 

domeniul prevenirii și combaterii 

discriminării; 

Instutuția Prefectului - 

BJR  

CNCD 

ONG-uri 

Consilier Anual 
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Derulare de campanii de informare-

conștientizare în administrația publică 

și în rândul furnizorilor de servicii 

publice cu privire la atitudinile 

antirome și efectele acestora asupra 

accesării serviciilor publice de către 

categoriile discriminate. 

CNCD 

ONG-uri 

Instutuția Prefectului - 

BJR  

Consilier Anual 

XIII. AFACERI INTERNE     

1. ORDINE ŞI SIGURANŢĂ 

PUBLICĂ 

  
  

 

 

1.1 

Protecţia şi gestionarea durabilă 

a pădurilor şi faunei cinegetice. 

Apărarea  şi administrarea 

fondului forestier naţional şi 

păstrarea integrităţii acestuia 

  Diminuarea sustragerilor ilegale 

de arbori, prin efectuarea de 

patrulări în zonele vulnerabile şi 

identificarea delicvenţilor. 

I.P.J. Buzău 

Adj. Şef I.P.J. Sig. 

Publică, 

Şef Serv. OP, 

Şef S.I.C.E., 

Şefii subunităţilor, 

31.12.2023 

 

 

  Efectuarea de controale la 

legalitatea circulaţiei materialelor 

lemnoase şi la instalaţii de debitat 

lemn. 

I.P.J. Buzău 

Adj. Şef I.P.J. Sig. 

Publică, 

Şef Serv. OP, 

Şef S.I.C.E., 

Şefii subunităţilor, 

31.12.2023 

1.2 

Asigurarea unui grad ridicat de 

siguranță a persoanelor și de 

protecție a patrimoniului, cu 

accent pe: 

-reducerea numărului 

evenimentelor soldate cu pierderi 

de vieţi omeneşti, cu afectarea 

stării de sănătate a populaţiei; 

-reducerea numărului 

evenimentelor soldate cu daune de 

ordin material, asupra statului și 

proprietății private; 

  Organizarea unor activităţi  în 

vederea prevenirii şi combaterii 

delictelor silvice şi prezervarea 

fondului forestier din judeţul 

Buzău. 

I.P.J. Buzău 

Adj. Şef I.P.J. Sig. 

Publică, 

Şef Serv. OP, 

Şef S.I.C.E., 

Şefii subunităţilor, 

31.12.2023 

  

  Organizarea unor acţiuni 

preventiv-combative pentru 

reducerea riscului rutier  prin 

I.P.J. Buzău 

Adj. Şef I.P.J.Sig. 

Publică 

Şef Serv. OP 

31.12.2023 
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scăderea numărului de  accidente 

de circulaţie, cu prioritate a acelora 

care au drept consecinţe pierderi de 

vieţi omeneşti 

Şefii subunităţilor 

 

   Combaterea   eficientă a 

fenomenului infracţional stradal 

prin folosirea judicioasă a 

resurselor din sistemul de ordine şi 

siguranţă publică din mediul urban 

şi întărirea şi creşterea mobilităţii  

structurilor de poliţie, în special în 

mediul rural. 

I.P.J. Buzău 

Adj. Şef I.P.J. Sig. 

Publică 

Şef Serv. OP 

Şefii subunităţilor 

31.12.2023 

  

  Intensificarea activităţilor 

poliţieneşti pentru descoperirea  

faptelor la regimul armelor şi 

muniţiilor  şi continuarea măsurilor  

de retragere şi ridicare a armelor şi 

muniţiilor deţinute ilegal, precum şi 

verificarea permanentă a condiţiilor 

de păstrare şi utilizare a armelor 

deţinute legal. 

I.P.J. Buzău 

Adj. Şef I.P.J. pe 

linie de  poliţie 

judiciară , 

Şef B.A.E.S.P., 

Şefii subunităţilor. 

31.12.2023 

 

 

  Combaterea faptelor cu violenţă, 

prioritatea acordându-se măsurilor   

de destructurare a grupărilor 

infracţionale (structurate sau care 

generează conflicte stradale). 

I.P.J. Buzău 

Adj. Şef I.P.J. pe 

linie de poliţie 

judiciară, 

Şef S.I.C., 

Şefii subunităţilor. 

31.12.2023 

1.3 
  Modernizarea şi diversificarea 

dotărilor specifice 

  Continuarea investiţiilor pentru 

îmbunătăţirea condiţiilor de muncă 

şi locuit ale poliţiştilor din mediul 

rural prin asigurarea mijloacelor 

logistice necesare pentru derularea 

activităţii în condiţii optime 

(reparaţii curente), în limita 

fondurilor alocate 

I.P.J. Buzău 

Şeful I.P.J. 

Şef Serviciu 

Logistic. 

 

 

31.12.2023 
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1.4 

Realizarea unei colaborări mai 

strânse a instituţiilor şi 

structurilor subordonate MAI cu 

autorităţile administraţiei publice 

locale, precum şi cu orice entităţi 

publice sau private care pot 

contribui la dezvoltarea şi 

simplificarea serviciului public 

oferit, la protejarea intereselor 

cetăţeanului 

Desfăşurarea de activităţi în 

cooperare cu   Inspectoratul de 

Jandarmi Judeţean Buzău   Poliţia 

Locală şi Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Buzău pentru prevenirea 

şi combaterea delincvenţei juvenile 

şi victimizării minorilor, cu accent 

pe zona unităţilor de învăţământ  și 

a  infracţionalităţii , atât în mediul 

urban, cât şi în mediul rural. 

I.P.J. Buzău 

Adj.Şef I.P.J.Sig. 

Publică, 

Şef Serv. OP 

Sef Serv.Rutier 

Şefii subunităţilor 

Ofițerii CAPC și 

BSS 

 

 

31.12.2023 

  

Derularea activităţilor de menţinere 

a ordinii publice în sistem integrat, 

pentru reducerea infracţionalităţii 

stradale şi din mijloacele de 

transport în comun, prin 

angrenarea, într-un mediu comun 

de cooperare, a structurilor M.A.I. 

şi a altor autorităţi de securitate şi 

ordine publică şi societăţi private 

de securitate. 

I.P.J. Buzău 

 

 

Adj. Şef I.P.J. Sig. 

Publică 

Şef Serv. O.P. 

Şefii subunităţilor 

 

 

 

31.12.2023 

  

Implementarea, împreună cu 

Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Buzău, a unor proiecte preventive 

axate pe faptele cu violenţă în 

mediul şcolar, consumul de droguri 

şi accidente rutiere. 

I.P.J. Buzău 

Adj.Şef I.P.J.Sig. 

Publică, 

Şef Serv. OP 

Sef Serv.Rutier 

Şefii subunităţilor 

Ofițerii CAPC și 

BSS 

31.12.2023 

1.5 

  Continuarea eforturilor pentru 

îmbunătăţirea pregătirii 

profesionale (cu accent pe 

activităţile practice/aplicate), 

consolidarea eticii profesionale a 

personalului, optimizarea 

managementului de personal, 

urmărirea modului de îndeplinire 

Perfecţionarea  pregătirii continue 

în domeniul cooperării poliţieneşti 

internaţionale , atât  prin 

introducerea în tematica de 

pregătire a unor teme specifice, cât 

şi prin participarea la cursuri  de 

carieră profesională, simpozioane, 

schimburi de experienţă, instruiri 

I.P.J. Buzău 
Şeful I.P.J. 

Şef  serv.R.U. 
31.12.2023 
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a atribuţiilor din fişa postului şi a 

ordinelor operative curente. 

pentru transferul de cunoştinţe , 

colocvii, alte forme de pregătire 

organizată (mentoring şi training). 

1.6 
  Dezvoltarea marketing-ului de 

imagine al instituţiei 

  Conferinţe de presă susţinute pe 

probleme privind evoluţii în planul 

reformei instituţionale la nivel 

local, adoptarea şi implementarea 

unor proiecte şi concepte, precum şi 

prezentarea unor subiecte de 

actualitate  din activitatea poliţiei 

I.P.J. Buzău 

Şefii serv.op/neop. 

Şefii subunităţilor 

Ofițerii CAPC 

31.12.2023 

1.7 

  Eficientizarea măsurilor ce 

vizează aspecte sectoriale (accesul 

pe piaţa muncii, promovarea de 

activităţi generatoare de venit, 

accesul la servicii medicale, 

reducerea abandonului şcolar, 

promovarea valorilor artistice, 

crearea unor programe de 

educaţie civică, prevenirea 

infracţionalităţii) 

  Promovarea unor campanii de 

prevenire a violenţei în şcoli şi 

promovarea drepturilor 

fundamentale ale omului 

I.P.J. Buzău 

Şef Serv. OP 

Şefii subunităţilor 

Ofițerii CAPC și 

BSS 

31.12.2023 

1.8 

REDUCEREA CERERII DE 

DROGURI PREVENIREA 

CONSUMULUI DE DROGURI 

 

   

1.8.1 

 

Consolidarea intervenţiilor şi 

strategiilor contextuale și 

universale de prevenire adresate 

populaţiei generale.  

Dezvoltarea de proiecte/ campanii 

naționale /locale de informare, 

conștientizare a riscurilor și 

consecințelor negative ale 

consumului de droguri și 

promovarea alternativelor sănătoase 

la consumul de droguri, adresate 

populației generale (Programul 

național ”Școala Altfel”, proiectul 

național ”Cum să creștem 

sănătoși”, proiectul național ”ABC-

ul emoțiilor”,  etc.) 

C.P.E.C.A. Buzău, 
I.S.J. Buzău, 

Universitatea 

”Bioterra” Buzău, 

D.S.P. Buzău, 

Autorităţile 

administraţiei 

publice locale, DJST 

Buzău , 

I.P.J. Buzău, I.J.J. 

Buzău, ISU Buzău, 

Societatea civilă 

Coordonator 

CPECA Buzău 
2023 
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Dezvoltarea de proiecte/ campanii 

naționale /locale care au ca scop 

creșterea influenței factorilor de 

protecție, scăderea influenței 

factorilor de risc, precum și 

dezvoltarea de abilități pentru 

categoriile de vârstă expuse riscului 

de consum de droguri, cu sprijinul 

părinților și al liderilor de opinie 

(proiectul național ”Eu și copilul 

meu”). 

- CPECA Buzău, 
ISJ Buzău, DSP 

Buzău, 

Autorităţile 

administraţiei 

publice locale, DJST 

Buzău, 
CJRAE Buzău, 

DGASPC Buzău, 
Societatea civilă. 

Coordonator 

CPECA Buzău 

 

 

 

 

 

2023 

1.8.2 

Consolidarea intervenţiilor şi 

strategiilor pentru întârzierea 

vârstei de debut în consumul de 

droguri în rândul categoriilor de 

vârstă la risc şi grupurilor 

vulnerabile. 

Dezvoltarea de proiecte/campanii 

naționale/locale de prevenire 

adresate categoriilor de vârstă la 

risc pentru dezvoltarea de 

comportamente adictive (proiectul 

național ”Necenzurat”, concursul 

național ”Mesajul meu antidrog”, 

proiectul național ”Abilități pentru 

acțiune”. 

CPECA Buzău, 
ISJ Buzău, DSP 

Buzău, CJRAE 

Buzău, 

Autorităţile 

administraţiei 

publice locale, 

DJST Buzău, 
Societatea civilă. 

Coordonator 

CPECA Buzău 

 

 

 

 

2023 

  

Dezvoltarea de proiecte/campanii 

naționale/locale de prevenire 

adresate grupurilor vulnerabile la 

consumul de droguri (proiectul 

național ”19 zile de luptă împotriva 

violenței ” 

CPECA Buzău, 
ISJ Buzău, DSP 

Buzău, DGASPC 

Buzău, IPJ Buzău, 

IJJ Buzău, 

Autorităţile 

administraţiei 

publice locale, 

DJST Buzău, 

Coordonator 

CPECA Buzău 

 

 

 

 

 

2023 

1.8.3 

Facilitarea accesului categoriilor 

de persoane aflate la debutul 

consumului la măsuri de 

intervenție timpurie, în vederea 

evitării transformării consumului 

experimental/ocazional de 

Dezvoltarea măsurilor de 

intervenție timpurie pentru 

persoanele care au experimentat 

consumul de droguri, în vederea 

evitării trecerii de la un consum 

ocazional/experimental la un 

CPECA Buzău, 
ISJ Buzău, 

 CJRAE Buzău 

IPJ Buzău, IJJ 

Buzău, DGASPC 

Buzău, 

Coordonator 

CPECA Buzău 

 

 

 

 

 

2023 
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droguri în consum regulat consum de droguri regulat 

(proiectul național ”FRED”) 

Societatea civilă, 

Autorități ale 

administrației 

publice locale 

1.9 

ASISTENȚA INTEGRATĂ 

REDUCEREA RISCURILOR 

ASOCIATE CONSUMULUI DE 

DROGURI 

 

   

 

Prevenirea supradozelor și 

deceselor asociate consumului de 

droguri în rândul persoanelor care 

consumă droguri; 

Implementarea de sesiuni/ activități 

de informare specializate adecvate 

nevoilor, adresate reţelelor de 

profesionişti (farmacişti, medici de 

familie, asistenţi sociali/lucrători 

sociali etc.), în vederea prevenirii 

supradozelor și a deceselor asociate 

consumului de droguri. 

CPECA Buzău, 
DSP Buzău, 

Autorităţile 

administraţiei 

publice locale, 

Societatea civilă 

(colegii ale 

profesioniștilor 

vizați) 

Coordonator 

CPECA Buzău 
2023 

 
Consolidarea parteneriatului cu 

societatea civilă 

Implementarea de către societatea 

civilă cu suportul autorităților 

publice a programelor/serviciilor 

integrate pentru consumatorii de 

droguri. 

CPECA Buzău, 
DSP Buzău  

Autorităţile 

administraţiei 

publice locale, 

Societatea civilă 

Coordonator 

CPECA Buzău 
2023 

1.10 

ASISTENȚA SPECIALIZATĂ A 

PERSOANELOR CARE 

CONSUMĂ DROGURI 

 

   

 

Facilitarea accesului persoanelor 

care consumă droguri la serviciile 

integrate de asistență medicală, 

psihologică și socială, în 

concordanță cu nevoile și 

particularitățile acestora 

Implicarea serviciilor de nivel I de 

atragere și motivare a persoanelor 

care consumă droguri, în special a 

consumatorilor problematici 

CPECA Buzău, 

DSP Buzău (LSM), 

Autorităţile 

administraţiei 

publice locale, 

Societatea civilă. 

Coordonator 

CPECA Buzău 

 

 

2023 

  
 

Implementarea serviciilor de nivel 

CPECA Buzău, 
DSP Buzău, 

Coordonator 

CPECA Buzău 
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II AJOFM Buzău 

Autorităţile 

administraţiei 

publice locale, 

Societatea civilă. 

 

2023 

 

Creșterea rezilienței și reducerea 

stigmatizării persoanelor care 

consumă droguri 

 

Implementarea serviciilor de nivel 

III 

CPECA Buzău, 

AJOFM Buzău, 

Autorităţile 

administraţiei 

publice locale, 

Societatea civilă. 

Coordonator 

CPECA Buzău 

 

 

2023 

 

Adaptarea sistemului de justiție 

terapeutică pentru persoanele care 

consumă droguri ca alternativă la 

sancțiunile coercitive în funcție de 

nevoile identificate 

-Implementarea de 

proiecte/campanii/intervenţii de 

informare și sensibilizare a 

populaţiei generale (târguri de job-

uri). 

- Referirea persoanelor care 

consumă droguri și care au săvârșit 

fapte penale cu pericol social redus, 

în vederea includerii acestora în 

circuitul integrat de asistență. 

- CPECA Buzău, 

Serviciul de 

Probațiune, 

Tribunalul Buzău, 

Direcţia de 

Investigare a 

Infracţiunilor de 

Criminalitate 

Organizată şi 

Terorism – B.T. 

Buzău. 

Coordonator 
CPECA Buzău 

 

2023 

1.11 

Dezvoltarea unei abordări 

integrate a consumului de 

droguri în sistemele privative de 

libertate 

 

   

 

Asigurarea continuității serviciilor 

de asistență pentru persoanele care 

consumă droguri și care execută o 

pedeapsă privativă de libertate atât 

în perioada de reținere, de detenție 

cât și după liberare, având ca scop 

final reintegrarea socială 

Furnizarea unui continuum de 

servicii integrate de asistență pentru 

persoanele care consumă sau au 

consumat droguri și se află în stare 

de reținere și arest preventiv ori în 

sistemul penitenciar. 

CPECA Buzău,  

IPJ Buzău,  Societate 

civilă. 

Coordonator 
CPECA Buzău 

2023 

 Prevenirea supradozelor în rândul Implementarea de programe de CPECA Buzău,  Coordonator 2023 
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persoanelor care consumă droguri 

sau se află în tratament substitutiv, 

atât în perioada de reținere şi arest 

preventiv, de detenție, cât și după 

liberare. 

informare și formare a 

profesioniştilor care lucrează cu 

persoane care consumă droguri 

aflate în stare de reținere şi arest 

preventiv, detenție sau după 

liberare, pentru prevenirea și/sau 

facilitarea intervenției rapide în caz 

de supradoză. 

IPJ Buzău, Serviciul 

de Probațiune, 

Autorităţile 

administraţiei 

publice locale, 

Societatea civilă. 

CPECA Buzău 

 

2. SITUAŢII DE URGENŢĂ     

 

Intensificarea activităţii de 

prevenire, adaptată la specificul 

zonei de competenţă, situaţia 

operativă, zonele vulnerabile din 

judeţ şi adaptarea mijloacelor de 

diseminare şi a mesajului, în raport 

cu gradul de pregătire a persoanelor 

vizate. 

-Prevenirea producerii situațiilor de 

urgență şi reducerea numărului 

victimelor şi pagubelor. 

-Desfăşurarea activităţilor de 

informare preventivă 

corespunzătoare, conform 

calendarului stabilit. 

Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă 

,,Neron Lupaşcu” al 

judeţului Buzău 

Inspector şef 

 

 

Trimestrial 

 

 

 

Îmbunătăţirea sistemului judeţean 

de management al situaţiilor de 

urgenţă. 

 

-Planificarea şi participarea la 

cursurile organizate în centrele 

zonale a personalului cu 

responsabilităţi la nivel local. 

-Planificarea şi desfăşurarea de 

convocări, exerciţii şi instructaje de 

pregătire a personalului din 

serviciile voluntare şi private  

pentru situaţii de urgenţă şi a 

personalului cu atribuţii în 

domeniul situaţiilor de urgenţă de 

la operatorii economici, instituţii şi 

localităţi. 

Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă 

,,Neron Lupaşcu”al 

judeţului Buzău 

Inspector şef 

 

 

 

 

 

 

Trimestrial 

 

 

 

Creşterea capacităţii operaţionale și 

implementarea programelor de 

dezvoltare inter-instituţională. 

-Continuarea participării la exerciţii 

şi antrenamente, participarea activă 

la exerciţiile înscrise în programele 

elaborate de la eşalonul superior în 

plan naţional şi internaţional. 

Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă 

,,Neron Lupaşcu” al 

judeţului Buzău 

Inspector şef  

 

Trimestrial 
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-Îmbunătăţirea cooperării şi 

colaborării inter-instituţionale, 

privind managementul situaţiilor de 

urgenţă. 

XIV. FONDURI EUROPENE     

1. 

Creşterea gradului de absorbţie a 

fondurilor europene; 

Monitorizarea utilizării 

fondurilor externe 

- Diseminarea informaţiilor privind 

programele de finanţare către 

autorităţi locale, instituţii publice şi 

ONG-uri 

Instituţia Prefectului 

Judeţul Buzău 

Structurile de 

specialitate din 

cadrul Instituţiei 

Prefectului Judeţul 

Buzău 

Permanent 

 

 

- Colaborarea cu Ministerul 

Investițiilor și Proiectelor Europene 

şi Ministerul Afacerilor Interne în 

vederea cunoaşterii surselor de 

finanţare, a cerinţelor stabilite prin 

ghiduri de finanţare pentru fiecare 

program, pentru a oferi sprijin 

solicitanţilor de la nivel local 

Instituţia Prefectului 

Judeţul Buzău 

 

Structurile de 

specialitate din 

cadrul Instituţiei 

Prefectului Judeţul 

Buzău 

Permanent 

 

 

- Monitorizarea stadiului 

implementării proiectelor cu 

finanţare externă la nivelul 

judeţului  

Instituţia Prefectului 

Judeţul Buzău 

 

Structurile de 

specialitate din 

cadrul Instituţiei 

Prefectului Judeţul 

Buzău 

Permanent 

XV. ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ     

1. 

Creşterea eficienţei şi a 

transparenţei în activitate a 

instituţiilor din administraţia 

publică 

- Îmbunătăţirea accesului populaţiei 

la informaţiile de interes public 

Instituţia Prefectului 

Judeţului Buzău 

Şefii structurilor de 

specialitate din 

cadrul Instituţiei 

Prefectului Judeţul 

Buzău 

Permanent 

  

- Consolidarea capacităţii 

instituţionale în activitatea de 

verificare a legalităţii actelor 

administrative emise/adoptate de 

autorităţile administraţiei publice 

Instituţia Prefectului 

Judeţului Buzău 

Şeful structurii de 

specialitate din 

cadrul Instituţiei 

Prefectului 

Judeţului Buzău 

Trimestrial 
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locale 

  

- Monitorizarea Programului de 

dezvoltare a sistemului de control 

intern/managerial la nivelul 

instituţiei 

Instituţia Prefectului 

Judeţului Buzău  

Comisia pentru 

monitorizarea 

implementării şi 

dezvoltării SCIM la 

nivelul Instituţiei 

Prefectului 

Judeţului Buzău 

Semestrial 

2. 

Menţinerea climatului de pace 

socială şi a unei comunicări 

permanente cu toate nivelurile 

instituţionale şi sociale, pentru 

prevenirea tensiunilor sociale 

 

Instituţia Prefectului 

Judeţului Buzău 

Şeful structurii de 

specialitate din 

cadrul Instituţiei 

Prefectului 

Judeţului Buzău 

Permanent 

3. 

Creşterea siguranţei civice în 

zona instituţiilor de învăţământ 

preuniversitar 

- Monitorizarea Planului Teritorial 

Comun de Acţiune pentru creşterea 

gradului de siguranţă a elevilor şi a 

personalului didactic şi prevenirea 

delincvenţei juvenile în incinta şi în 

zona  adiacentă unităţilor de 

învăţămât preuniversitar 

Instituţia Prefectului 

Judeţului Buzău 

Şeful structurii de 

specialitate din 

cadrul Instituţiei 

Prefectului 

Judeţului Buzău 

Semestrial 

4. 

Implementarea derulării 

Programului operaţional de 

Ajutorarea persoanelor 

defavorizate la nivelul U.A.T.-

urilor: ajutoare alimentare, 

produse de igienă, tichete sociale 

electronice pentru sprijin 

educațional și tichete electronice 

mese calde) 

 

Instituţia Prefectului 

Judeţului Buzău 

Grup de lucru 

pentru 

implementarea 

POAD 

2022 

5. 
Îmbunătăţirea managementului 

situaţiilor de urgenţă 

 

Instituţia Prefectului 

Judeţului Buzău 

Şeful structurii de 

specialitate din 

cadrul Instituţiei 

Prefectului 

Judeţului Buzău 

Permanent 
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6. 

Îmbunătăţirea managementului 

funcţiei publice și a personalului 

contractual 

- Formarea continuă a personalului 

şi implementarea Planului anual de 

perfecţionare profesională şi 

implementarea Planului anual de 

ocupare 

Instituţia Prefectului 

Judeţului Buzău 

Şefii structurilor de 

specialitate din 

cadrul Instituţiei 

Prefectului Judeţul 

Buzău 

Potrivit 

planurilor 

proprii de 

perfecţionare 

profesională 

şi de ocupare 

7. Investiţii în infrastructura locală și acțiuni în contextul dezvoltării regionale durabile şi echilibrate 

 Consiliul Judeţean Buzău     

 
Modernizarea și reabilitarea 

drumurilor județene și locale 

Amenajarea infrastructurii de 

încărcare/reîncărcare vehicule 

electrice în judeţul Buzău finanțat 

prin AFM  

1. Depunere cerere de finanțare; 

2. Demararea procedurilor de 

achizitie pentru consultanta tehnica 

de specialitate,  elaborare SF, 

verificare SF, elaborare carti 

funciare, elaborare PT, verificare 

tehnică PT, audit financiar, 

informare si publicitate, dirigentie 

de santier, executie de lucrari, statii 

de incarcare/reincarcare; 

3. Executia lucrarilor; 

4. Activitati de informare si 

publicitate, audit si dirigentie de 

santier; 

(investitie nouă) 

Consiliul Judeţean 

Buzău 

Președintele 

Consiliului 

Județean Buzău 

Manager proiect 

31.12.2024 

(termen 

estimat 

pentru 

finalizarea 

proiectului) 

 

 Modernizare DJ 203K, km 38+000-

75+000, Mărăcineni-Podu Muncii, 

judeţul Buzau, cod SMIS 124872  

finanțare prin POR 2014 – 2020 

Executia lucrarilor de modernizare 

a 32,875 km de drum judetean cu 

conectivitate directa la TEN-T  

(investitie in continuare) 

Consiliul Judeţean 

Buzău 

Președintele 

Consiliului 

Județean Buzău 

Manager proiect 

31.12.2023 

(termen 

estimat 

pentru 

finalizarea 

proiectului) 
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 STIMULAREA MOBILITĂŢII LA 

NIVEL REGIONAL PRIN 

MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII RUTIERE 

DE TRANSPORT PE 

TRONSONUL LIMITĂ JUDET 

BRĂILA - ROBEASCA – VADU 

PAŞII (E85)  

finanțare prin POR 2014 - 2020  

Executia lucrarilor de modernizare 

a 36,68 km de drum de interes 

regional cu conectivitate directa la 

TEN-T  

(investiţie în continuare) 

Consiliul Judeţean 

Buzău 

Președintele 

Consiliului 

Județean Buzău 

Manager proiect 

28.02.2023 

(termen 

estimat 

pentru 

finalizarea 

proiectului) 

 

  

Reabilitare drum judeţean DJ 203L, 

km 29+400-50+000, Cozieni-

Bozioru-Brăieşti, jud. Buzău 

Reabilitare 20,60 km 

Finalizare lucrări    

Consiliul Judeţean 

Buzău 

Președintele 

Consiliului 

Județean Buzău 

Director executiv 

Direcția pentru 

Administrarea 

Patrimoniului și 

Investiții 

15.09.2023 

 

  

Modernizare DJ 204C, km 60+000-

84+500, lim jud VN-Bisoca-

Săruleşti-Vintilă Vodă 

Modernizare 24,5 km 

Finalizare lucrări 

Consiliul Judeţean 

Buzău 

Președintele 

Consiliului 

Județean Buzău 

Director executiv 

Direcția pentru 

Administrarea 

Patrimoniului și 

Investiții 

19.07.2023 

 

 Reparaţie capitală pod peste pârâul 

Slănic pe DJ 203K, km 80+000, 

loc. Vintilă Vodă, jud. Buzău 

Reparație 1 pod  

Finalizare procedură achiziție 

Consiliul Judeţean 

Buzău 

Președintele 

Consiliului 

Județean Buzău 

Director executiv 

Direcția pentru 

2024 
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contract proiectare+execuție Administrarea 

Patrimoniului și 

Investiții 

 

 Reparație capitală pod peste râul 

Buzău pe DJ 203K, km 127+550, 

Nehoiasu  

Reparație 1 pod 

Demarare procedură achiziție 

contract proiectare+execuție 

Consiliul Judeţean 

Buzău 

Președintele 

Consiliului 

Județean Buzău 

Director executiv 

Direcția pentru 

Administrarea 

Patrimoniului și 

Investiții 

2024 

 

 Reabilitare pod peste pârâul Sărățel 

pe DJ 102F, km 8+900, sat 

Policiori, extravilan, com. 

Scorțoasa 

Reparație 1 pod 

Demarare procedură achiziție 

contract proiectare+execuție 

Consiliul Judeţean 

Buzău 

Președintele 

Consiliului 

Județean Buzău 

Director executiv 

Direcția pentru 

Administrarea 

Patrimoniului și 

Investiții 

2024 

 

 Modernizare DJ 216, km 0+000-

4+700, DN 22 Lunca-Măcrina-

Nicoleşti 

Modernizare 4,7 km 

Întocmire proiect tehnic și începere 

execuție lucrări 

Consiliul Judeţean 

Buzău 

Președintele 

Consiliului 

Județean Buzău 

Director executiv 

Direcția pentru 

Administrarea 

Patrimoniului și 

Investiții 

2024 

 

 Modernizare drumuri judeţene 

pentru acces Vulcanii Noroioşi DJ 

102F, km 0+000-8+800 şi DJ 

220A, km 0+000-5+800, Sătuc-

Policiori-Vulcanii Noroioşi, jud. 

Buzău 

Modernizare 14,6 km 

Finalizare contract proiectare 

Consiliul Judeţean 

Buzău 

Președintele 

Consiliului 

Județean Buzău 

Director executiv 

Direcția pentru 

Administrarea 

Patrimoniului și 

Investiții 

2024 
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Demarare procedură achiziție 

contract execuție lucrări 

 

  

 

Modernizare DJ 102F, km 8+800-

33+200, Berca-Chiliile-Mânzăleşti 

Modernizare 24,4 km 

Consiliul Judeţean 

Buzău 

Președintele 

Consiliului 

Județean Buzău 

Director executiv 

Direcția pentru 

Administrarea 

Patrimoniului și 

Investiții 

2024 

 

  

Consolidare terasamente și refacere 

DJ 220, km 88+950-92+853, com. 

Sărulești  

Consolidare zone alunecătoare 

Finalizare procedură achiziție 

contract proiectare+execuție lucrări 

Consiliul Judeţean 

Buzău 

Președintele 

Consiliului 

Județean Buzău 

Director executiv 

Direcția pentru 

Administrarea 

Patrimoniului și 

Investiții 

2024 

 

  

 

Modernizare DJ 215A, km 0+000-

7+000, Izvorul Dulce-Blăjani 

Modernizare 7,0 km 

Consiliul Judeţean 

Buzău 

Președintele 

Consiliului 

Județean Buzău 

Director executiv 

Direcția pentru 

Administrarea 

Patrimoniului și 

Investiții 

 

 

  

 

Modernizare DJ 204M, km 0+000-

10+000, Mânzălești-Jgheab-Bisoca  

Modernizare 10,0 km 

Consiliul Judeţean 

Buzău 

Președintele 

Consiliului 

Județean Buzău 

Director executiv 

Direcția pentru 

Administrarea 

Patrimoniului și 

Investiții 
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Modernizare DJ 203A, km 0+000-

10+000, Podu Muncii-

Câmpulungeanca-Mărgăritești 

Modernizare 10,0 km 

Consiliul Judeţean 

Buzău 

Președintele 

Consiliului 

Județean Buzău 

Director executiv 

Direcția pentru 

Administrarea 

Patrimoniului și 

Investiții 

 

 

 Consolidare zonă alunecătoare DJ 

203L, km 23+300-23+675 

Consolidare zonă alunecatore 

Finalizare  DALI Consiliul Judeţean 

Buzău 

Președintele 

Consiliului 

Județean Buzău 

Director executiv 

Direcția pentru 

Administrarea 

Patrimoniului și 

Investiții 

2024 

 

   

 

Refacere zonă calamitată pe DJ 

203L, km 27+200, com. Cozieni 

Consolidare si refacere zonă 

alunecătoare 

Consiliul Judeţean 

Buzău 

Președintele 

Consiliului 

Județean Buzău 

Director executiv 

Direcția pentru 

Administrarea 

Patrimoniului și 

Investiții 

2024 

 

  

Modernizare DJ 103R, Scorţeanca-

Vintileanca, km 0+500-4+900  

Modernizare 4,4 km 

Finalizare procedură achiziție 

contract proiectare+execuție 

Consiliul Judeţean 

Buzău 

Președintele 

Consiliului 

Județean Buzău 

Director executiv 

Direcția pentru 

Administrarea 

Patrimoniului și 

Investiții 

2024 

 

  

 

Modernizare DJ 203I, km 0+100-

Consiliul Judeţean 

Buzău 

Președintele 

Consiliului 

Județean Buzău 

2024 
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10+000, DN 2B-Cilibia-Caragele  

Modernizare 9,9 km 

Finalizare DALI 

Director executiv 

Direcția pentru 

Administrarea 

Patrimoniului și 

Investiții 

  

Reabilitare DJ 103P, km 5+500-

7+500, intravilan-extravilan, Bâsca 

Chiojdului, com. Chiojdu- exp.th 

+DALI 

Elaborare expertiza tehnică și 

DALI 

Consiliul Judeţean 

Buzău 

Președintele 

Consiliului 

Județean Buzău 

Director executiv 

Direcția pentru 

Administrarea 

Patrimoniului și 

Investiții 

2024 

  

 

 

Modernizare DJ 203E, km 21+325-

26+225, lim jud IL- DN2C, com. 

Padina, jud. Buzău  

Modernizare 4,9 km 

Finalizare DALI 

Consiliul Judeţean 

Buzău 

Președintele 

Consiliului 

Județean Buzău 

Director executiv 

Direcția pentru 

Administrarea 

Patrimoniului și 

Investiții 

2024 

 
Monumente istorice, patrimoniu 

cultural și sedii administrative 

Restaurarea, conservarea şi 

modernizarea imobilului situat în 

municipiul Buzău, B-dul Nicolae 

Bălcescu nr. 40, în vederea 

înfiinţării Centrului muzeal I.C. 

Brătianu 

finanțare prin POR 2014 – 2020  

1. Executia lucrarilor de restaurare 

a obiectivului de patrimoniu   

2. Dotarea specifica functiunii de 

viitor centru muzeal  

 (investitie in continuare) 

Consiliul Judeţean 

Buzău 

Președintele 

Consiliului 

Județean Buzău 

Manager proiect 

31.12.2023 

(termen 

estimat 

pentru 

finalizarea 

proiectului) 

Consolidare, restaurare si dotare 

Biblioteca Judeteana “Vasile 

Consiliul Judeţean 

Buzău 

Președintele 

Consiliului 

31/12/2023 

(termen 
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Voiculescu” Buzau 

finanțare prin POR 2014 – 2020 

1. Execuția lucrărilor de 

consolidare, restaurare și dotarea 

obiectivului de patrimoniu 

2. Activități de dirigenție de șantier, 

audit financiar, informare și 

publicitate, dotare si digitizare 

obiective; (investitie in continuare) 

Județean Buzău 

Manager proiect 

estimat 

pentru 

finalizarea 

proiectului) 

 

Eficientizare energetică a clădirii 

administrative C3 din incinta 

imobilului situat în Municipiul 

Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 

48 finanțare prin AFM  

1. Semnare Contract de Finanțare 

între AFM și Consiliul Județean 

Buzău 

2. Demararea procedurilor de 

achizitie PT, executie lucrari, 

dirigentie de santier, informare si 

audit 

3. Executie lucrari 

4. Activitati de informare, audit, si 

dirigentie de santier.  

(investiţie in continuare) 

Consiliul Judeţean 

Buzău 

Președintele 

Consiliului 

Județean Buzău 

Manager proiect 

31.12.2024 

(termen 

estimat 

pentru 

finalizarea 

proiectului) 

  

Reabilitare clădire Bistriţei nr. 45, 

sediu Centrul Militar Judeţean 

Buzău. (demolare clădiri si 

reabilitare corp de cladire) 

Demolare clădiri si reabilitare corp 

de cladire (investitie in continuare) 

Consiliul Judeţean 

Buzău 

Președintele 

Consiliului 

Județean Buzău 

Director executiv 

Direcția pentru 

Administrarea 

Patrimoniului și 

Investiții 

31.12.2024 

(termen 

estimat 

pentru 

finalizarea 

proiectului) 

Constructie noua cu destinatia 

arhiva – bld. N. Balcescu, nr. 48 

Consiliul Judeţean 

Buzău 

Președintele 

Consiliului 

31.12.2024 

(termen 
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(investitie nouă) Județean Buzău 

Director executiv 

Direcția pentru 

Administrarea 

Patrimoniului și 

Investiții 

estimat 

pentru 

finalizarea 

proiectului) 

Reabilitare clădiri Filiala Biblioteca 

Judeteana – imobil strada Postei, nr 

1.(investitie nouă) 

Consiliul Judeţean 

Buzău 

Președintele 

Consiliului 

Județean Buzău 

Director executiv 

Direcția pentru 

Administrarea 

Patrimoniului și 

Investiții 

31.12.2024 

(termen 

estimat 

pentru 

finalizarea 

proiectului) 

 

Sistemul sanitar Extinderea si dotarea Unitatii de 

Primire Urgente a Spitalului 

Judetean de Urgenta Buzau 

finanțare prin POR 2014 - 2020  

1.Execuția lucrărilor de construcții 

pentru obiectivul de investiție 

"Extinderea si dotarea Unităţii de 

primiri urgenţe a Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Buzău 

2.Demararea procedurii de achiziție 

dotări pentru obiectivul de 

investiție "Extinderea si dotarea 

Unităţii de primiri urgenţe a 

Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Buzău”. 

3.Demararea procedurii de achiziție 

publică de lucrări suplimentare 

pentru obiectivul de investiție 

"Extinderea si dotarea Unităţii de 

primiri urgenţe a Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Buzău”. 

Consiliul Judeţean 

Buzău / Spitalul 

Judetean de Urgenta 

Buzau 

Președintele 

Consiliului 

Județean Buzău 

Manager proiect 

31.12.2023 

(termen 

estimat 

pentru 

finalizarea 

proiectului) 
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4. Execuția lucrărilor de construcții 

suplimentare pentru obiectivul de 

investiție "Extinderea si dotarea 

Unităţii de primiri urgenţe a 

Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Buzău”   (investitie in continuare) 

  

Dotarea ambulatoriului de 

Specialitate Integrat Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Buzău 

finanțare prin POR 2014 – 2020 

 1. Achiziția publică de dotari 

pentru Loturile 3 și 7, precum și 

achiziția echipamentului 

Osteodensitometru cu raxe X 

(DEXA) 

2. Furnizarea si recepția tuturor 

dotărilor prevăzute a se achiziționa 

în cadrul proiectului 

3. Activități de informare și 

publicitate (investitie in continuare) 

Consiliul Judeţean 

Buzău / Spitalul 

Județean de Urgență 

Buzău 

Președintele 

Consiliului 

Județean Buzău 

Manager proiect 

28.02.2023 

(termen 

estimat 

pentru 

finalizarea 

proiectului) 

  

Reducerea riscului de infecții 

nosocomiale la nivelul Spitalului 

Județean de Urgență Buzău 

Finanţare prin PNRR – 

Componenta 12 

Achizitia de echipamente si 

materiale pentru reducerea riscului 

de infectii nosocomiale 

Lucrări de arhitectură și instalații în 

vederea igienizării, modernizării și 

respectiv organizării a 23 de 

izolatoare cu un pat și baie proprie  

Achiziții servicii de proiectare 

pentru acest obiectiv de investiție  

Achizitia servicii de auditare 

Consiliul Judeţean 

Buzău / Spitalul 

Județean de Urgență 

Buzău 

Președintele 

Consiliului 

Județean Buzău 

Manager proiect 

02.05.2024 

(data limită 

pentru 

imlementarea 

proiectului) 
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financiară 

Achiziția servicii de publicitate şi 

informare a proiectului 

(investitie noua) 

Realizarea sistemului de eHealth și 

telemedicină la nivelul Spitalului 

Judetean de Urgenta Buzau 

Finanţere prin PNRR – 

Componenta 12 

Achiziția și implementarea de 

sisteme informatice spitalicești 

integrate (SIS) pentru conectarea 

tuturor sistemelor de înregistrare și 

administrare digitale, și care ar 

permite completarea computerizată 

a comenzii medicului (CPCM) - un 

proces de introducere electronică a 

instrucțiunilor medicului pentru 

tratamentul pacienților (în special 

pacienților spitalizați) aflați sub 

îngrijirea sa, astfel ca medicii să 

acceseze elementele SIS de la pat. 

Organizarea cursurilor de formare 

pentru angajați 

Activități de informare și 

publicitate (investitie noua) 

Consiliul Judeţean 

Buzău / Spitalul 

Județean de Urgență 

Buzău 

Președintele 

Consiliului 

Județean Buzău 

Manager proiect 

30.05.2025 

(data limită 

pentru 

imlementarea 

proiectului) 

  

Consolidarea infrastructurii 

medicale de la nivelul Spitalului 

Judetean de Urgenta Buzau, in 

contextul pandemiei cauzate de 

COVID-19  

finanțare prin POIM 2014-2020  

1. Achiziția publică pentru Servicii 

de elaborare a documentației 

tehnico-economice PT și execuția 

Consiliul Judeţean 

Buzău / Spitalul 

Județean de Urgență 

Buzău 

Președintele 

Consiliului 

Județean Buzău 

Manager proiect 

31.12.2023 

(termen 

estimat 

pentru 

finalizarea 

proiectului) 
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de lucrări pentru obiectivul de 

investiții  

2. Achiziția de servicii de 

Verificare tehnică a proiectarii, 

servicii de Dirigenție de șantier 

3. Proiect tehnic elaborat  

5. Derulare activități Verificare 

tehnică a proiectării, de Dirigenție 

de șantier, Informare și publicitate, 

Audit extern 

6. Execuția lucrărilor pentru 

obiectivul de investiții 

„Consolidarea infrastructurii 

medicale de la nivelul Spitalului 

Județean de Urgență Buzău, în 

contextul pandemiei cauzate de CO 

(investiție in continuare) 

Dotarea Secţiei de terapie intensivă 

pentru nou-născuţi din cadrul 

Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Buzău pentru îmbunătăţirea 

programului de screening 

Depunere cerere de finantare  

Achizitia de echipamente pentru 

dotarea sectiei de terapie intensiva 

pentru nou nascuti 

Activitati de informare si 

publicitate si audit; (investitie noua) 

Consiliul Judeţean 

Buzău / Spitalul 

Județean de Urgență 

Buzău 

Președintele 

Consiliului 

Județean Buzău 

Manager proiect 

30.11.2024 

(termen 

estimat 

pentru 

finalizarea 

proiectului) 

  

Reabilitare structurala si 

functionala a Spitalului Judetean de 

Urgenta Buzau - etapa I - 

Modernizare si extindere bloc 

operator finanțare prin Bugetul 

județului Buzău 

Consolidare cladire Ambulatoriu si 

Consiliul Judeţean 

Buzău 

Președintele 

Consiliului 

Județean Buzău 

Director executiv 

Direcția pentru 

Administrarea 

Patrimoniului și 

31.12.2024 

(termen 

estimat 

pentru 

finalizarea 

proiectului) 
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Modernizare si extindere bloc 

operator (7 sali de operatie) 

Achizitia proiectare si executie 

lucrari –(investitie in continuare) 

Investiții 

Extindere Ambulatoriu de 

Specialitate Integrat al Spitalului 

Judetean de Urgenta Buzau - 

municipiul Buzău, strada 

Stadionului nr.7 Buzau (investitie 

noua) 

Consiliul Judeţean 

Buzău 

Președintele 

Consiliului 

Județean Buzău 

Director executiv 

Direcția pentru 

Administrarea 

Patrimoniului și 

Investiții 

31.12.2024 

(termen 

estimat 

pentru 

finalizarea 

proiectului) 

Constructie noua cu functiunea de 

Paliatie, ingrijiri paliative 

       (investitie noua) 

 

Consiliul Judeţean 

Buzău 

Președintele 

Consiliului 

Județean Buzău 

Director executiv 

Direcția pentru 

Administrarea 

Patrimoniului și 

Investiții 

31.12.2025 

(termen 

estimat 

pentru 

finalizarea 

proiectului) 

  

Eficientizarea energetică a clădirii  

cu destinaţia de „Secţie boli 

infecţioase”, secţie exterioară a 

Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Buzău(investitie in continuare) 

Consiliul Judeţean 

Buzău 

Președintele 

Consiliului 

Județean Buzău 

Director executiv 

Direcția pentru 

Administrarea 

Patrimoniului și 

Investiții 

31.12.2024 

(termen 

estimat 

pentru 

finalizarea 

proiectului) 

Eficientizarea energetică a clădirii  

cu destinaţia de „Secţie 

pneumologie 2”, secţie exterioară a 

Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Buzău(investitie in continuare) 

Consiliul Judeţean 

Buzău 

Președintele 

Consiliului 

Județean Buzău 

Director executiv 

Direcția pentru 

Administrarea 

Patrimoniului și 

31.12.2024 

(termen 

estimat 

pentru 

finalizarea 

proiectului) 
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Investiții 

Eficientizarea energetică a clădirii  

cu destinaţia de „Secţie oncologie”, 

secţie exterioară a Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Buzău 

(investitie in continuare) 

Consiliul Judeţean 

Buzău 

Președintele 

Consiliului 

Județean Buzău 

Director executiv 

Direcția pentru 

Administrarea 

Patrimoniului și 

Investiții 

31.12.2024 

(termen 

estimat 

pentru 

finalizarea 

proiectului) 

 

Construirea și modernizarea 

unităților de învățământ 

Eficientizarea  Energetica  a  

Centrului  Scolar  pentru Educatie  

Incluziva Buzau  

finanțare prin POR 2014 - 2020 

1.Cerere de rambursare finala 

2. Activităţi de informare si 

publicitate la finalizarea proiectului 

(investitie in continuare) 

Consiliul Judeţean 

Buzău 

Președintele 

Consiliului 

Județean Buzău 

Manager proiect 

31.05.2023 

(termen 

estimat 

pentru 

finalizarea 

proiectului) 

  

Dotarea cu mobilier, materiale 

didactice şi echipamente digitale a 

unităţilor de învăţământ 

preuniversitar şi a unităţilor conexe 

finanţate de Consiliul Judeţean 

Buzău 

Depunere cerere de finantare; 

Achizitie dotare laboratoare 

informatice; 

Achizitie echipamente ateliere de 

practica din unitati de invatamant 

professional si ethnic 

Activitati de informare si 

publicitate si audit(investitie noua) 

Consiliul Judeţean 

Buzău 

Președintele 

Consiliului 

Județean Buzău 

Manager proiect 

30.09.2024 

(termen 

estimat 

pentru 

finalizarea 

proiectulu) 

  

Eficientizarea energetica  a 

constructiei situate în Municipiul 

Buzau, Strada Horticolei nr. 52 cu 

destinatia de Liceu Tehnologic 

Consiliul Judeţean 

Buzău 

Președintele 

Consiliului 

Județean Buzău 

Director executiv 

31.12.2024 

(termen 

estimat 

pentru 
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Special pentru copii cu deficiente 

auditive și Centrul  Rezidential 

pentru copilul cu deficiente  de auz  

nr.10  Buzau (investitie in 

continuare) 

Direcția pentru 

Administrarea 

Patrimoniului și 

Investiții 

finalizarea 

proiectului) 

Eficientizarea Energetica a 

Centrului Scolar  Pentru Educatie 

Incluziva Ramnicu Sarat 

(investitie in continuare) 

Consiliul Judeţean 

Buzău 

Președintele 

Consiliului 

Județean Buzău 

Director executiv 

Direcția pentru 

Administrarea 

Patrimoniului și 

Investiții 

31.12.2024 

(termen 

estimat 

pentru 

finalizarea 

proiectului) 

Eficientizarea Energetica  A 

Constructiei Situate In Municipiul 

Buzau, Strada Horticolei Nr.54 Cu 

Destinatia De Liceu Special  Pentru 

Deficienti De Vedere Si Centrul 

Residential Pentru Copilul  Cu 

Deficeinte De Vedere Nr.11 Buzau 

(investitie in continuare) 

Consiliul Judeţean 

Buzău 

Președintele 

Consiliului 

Județean Buzău 

Director executiv 

Direcția pentru 

Administrarea 

Patrimoniului și 

Investiții 

31.12.2024 

(termen 

estimat 

pentru 

finalizarea 

proiectului) 

  

Constructie baza sportiva tip 2 

(nevazatori) CJ 

Constructie teren de sport pentru 

persoane cu dizabilitati de vedere 

1.Finalizarea execuției lucrărilor de 

construcții (realizat in procent de 

80%). 

2. Realizare bransamente (80%) 

(investitie in continuare) 

Consiliul Judeţean 

Buzău 

CNI 

Președintele 

Consiliului 

Județean Buzău 

Director executiv 

Direcția pentru 

Administrarea 

Patrimoniului și 

Investiții 

31.05.2023 

(termen 

estimat 

pentru 

finalizarea 

proiectului) 

“Construire sală multifuncţională 

cu gradene şi funcţiuni conexe 

pentru persoanele cu dizabilităţi” – 

municipiul Buzău, str. Horticolei, 

nr.56. 

Consiliul Judeţean 

Buzău 

 

Președintele 

Consiliului 

Județean Buzău 

Director executiv 

Direcția pentru 

31.05.2023 

(termen 

estimat 

pentru 

finalizarea 
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1.Realizare sala multifunctionala 

pentru copii cu deficiente, racordata 

la toate utilitatile necesare 100%. 

2.Realizare alee de acces – 80% 

(investitie in continuare) 

Administrarea 

Patrimoniului și 

Investiții 

proiectului) 

Lucrări de uniformizare a clădirii 

Centrului Scolar de Educație 

Incluziva Buzau strada Horticolei, 

nr 56, Buzau.(investitie noua) 

Consiliul Judeţean 

Buzău 

 

Președintele 

Consiliului 

Județean Buzău 

Director executiv 

Direcția pentru 

Administrarea 

Patrimoniului și 

Investiții 

31.12.2023 

(termen 

estimat 

pentru 

finalizarea 

proiectului) 

 

Consolidarea, unde este necesară, a 

capacității de implementare a 

proiectelor de investiții cu finanțare 

din fonduri externe nerambursabile, 

prin promovarea parteneriatelor 

între autoritățile publice locale de la 

nivel județean și cele de la nivel 

local; 

Sprijin la nivelul Regiunii Sud - Est 

pentru pregătirea de proiecte 

finanțate din perioada de 

programare 2021-2027 pe 

domeniile: infrastructură rutieră de 

interes județean, inclusiv variante 

ocolitoare și/sau drumuri de 

legătură, infrastructură și servicii 

publice de turism, inclusiv 

obiectivele de patrimoniu cu 

potențial turistic, centre de 

agrement/baze turistice (tabere 

școlare)  

finanțare prin POAT 2021 - 2027  

A. „Stimularea mobilităţii la nivel 

regional prin modernizarea 

infrastructurii rutiere de transport 

pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul 

Nucului, judeţul Buzău”. 

1. Elaborare expertiza tehnica, 

DALI, PT, DTAC  

2. Audit siguranta rutiera - faza 

Consiliul Judeţean 

Buzău 

Președintele 

Consiliului 

Județean Buzău 

Manager proiect 

30.09.2023 

(termen 

estimat 

pentru 

finalizarea 

proiectului) 
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DALI  

3. Verificare tehnica a proiectarii  

4. Audit siguranta rutiera - faza PT  

(investiţie nouă) 

B. Valorificarea potențialului 

turistic natural și antropic pentru 

dezvoltarea durabilă a județului 

Buzău 

1. Elaborare documentație tehnico-

economică faza SF 

2. Elaborare documentatie tehnico-

economica faza PT  

3. Verificare tehnica a proiectarii  

4. Elaborare Plan de marketing  

(investiţie nouă) 

 
Eficienta energetica -  

Fondul de Modernizare; 

Instalare panouri fotovoltaice 

pentru producerea energiei din 

surse regenerabile, necesare 

clădirilor U.A.T. Județul Buzău 

Demararea procedurilor pentru 

elaborare SF, verificare SF, 

elaborare PT, verificare PT, audit 

financiar, informare si publicitate, 

dirigentie de santier, executie de 

lucrari si achizitie de echipamente; 

Execuție de lucrări de construcții și 

montaj echipamente, instalații și 

dotări pentru obiectiv. 

Activitati de informare si 

publicitate si audit;(investitie noua) 

Consiliul Judeţean 

Buzău 

Președintele 

Consiliului 

Județean Buzău 

Manager proiect 

31.12.2023 

(termen 

estimat 

pentru 

finalizarea 

proiectului) 

 
Realizarea de investitii in turism 

 

Velo Valahia 

Semnare contract de finantare; 

Demararea procedurilor de achiziţie 

publică pentru: elaborare carti 

funciare, elaborare SF, verificare 

Consiliul Judeţean 

Buzău 

Președintele 

Consiliului 

Județean Buzău 

Manager proiect 

31.12.2024 

(termen 

estimat 

pentru 

finalizarea 
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SF, elaborare PT, verificare PT, 

audit financiar, informare si 

publicitate, dirigentie de santier, 

executie de lucrari; 

Execuție de lucrări; 

Activitati de informare si 

publicitate si audit, dirigentie de 

santier.(investitie noua) 

proiectului) 

 

Reciclare și economie circulară 

 Planul județean de gestionare a 

deșeurilor 

Studiu de fezabilitate privind 

sistemul de management integrat al 

deseurilor 

(investitie in continuare) 

Consiliul Judeţean 

Buzău 

Președintele 

Consiliului 

Județean Buzău 

Director executiv 

Direcția pentru 

Administrarea 

Patrimoniului și 

Investiții 

31.12.2023 

(termen 

estimat 

pentru 

finalizarea 

proiectului) 

 

Cadastrare sistematică 
Serviciul de elaborare, actualizare 

carti funciare imobile din domeniul 

public şi privat al judeţului. 

Intocmire carti funciare imobile din 

domeniul public şi privat al 

judeţului. 

(investitie in continuare) 

Consiliul Judeţean 

Buzău 

Președintele 

Consiliului 

Județean Buzău 

Director executiv 

Direcția pentru 

Administrarea 

Patrimoniului și 

Investiții 

31.12.2023 

(termen 

estimat 

pentru 

finalizarea 

proiectului) 

 

Locuințe pentru specialiști în 

sănătate, învățământ și alte 

categorii socioprofesionale 

Locuinte de serviciu pentru medici 

(achizitie 10 apartamente) 

(investiție in continuare) 

Consiliul Judeţean 

Buzău 

Președintele 

Consiliului 

Județean Buzău 

Director executiv 

Direcția pentru 

Administrarea 

Patrimoniului și 

Investiții 

31.12.2023 

(termen 

estimat 

pentru 

achizitie) 

 

Dezvoltarea destinațiilor turistice 

cu implicarea tuturor actorilor din 

turism prin încurajarea 

Inființarea, organizarea și 

fucționarea Serviciul Public 

Județean Salvamont Buzău 

Consiliul Judeţean 

Buzău 

Președintele 

Consiliului 

Județean Buzău 

31.12.2023 
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parteneriatelor dintre mediul privat 

și cel public la nivel de destinație, 

în vederea creșterii calității și 

performanței managementului 

destinațiilor turistice din România 

Director executiv  

Direcția 

Economică și 

Direcția Juridică și 

Administrație 

Publică Locală 

  

Masterplan pentru Geoparcul 

Internațional UNESCO “Ținutul 

Buzăului” 

Consiliul Judeţean 

Buzău 

Președintele 

Consiliului 

Județean Buzău 

Director executiv  

Direcția Juridică și 

Administrație 

Publică Locală,  

Șef serviciu –  

Serviciul 

promovare și 

dezvoltare a 

turismului a 

imaginii a județului 

Buzău 

31.12.2023 

 

Creșterea notorietății destinației 

turistice România, ca destinație 

turistică de calitate pe piața 

națională și internațională a 

turismului 

Participarea la târguri de turism 

naționale și internaționale 

Consiliul Județean 

Buzău 

Președintele 

Consiliului 

Județean Buzău, 

Șef serviciu - 

Serviciul de 

Promovare și 

Dezvoltare a 

turismului, a 

Imaginii județului, 

Cooperare 

internațională și 

Mass-media 

31.12.2023 

Realizarea și reeditarea materialelor 

de promovare a destinației turistice 

județul Buzău (hărți turistice, 

Consiliul Județean 

Buzău 

Președintele 

Consiliului 

Județean Buzău, 

31.12.2023 
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pliante, broșuri) Șef serviciu - 

Serviciul de 

Promovare și 

Dezvoltare a 

turismului, a 

Imaginii județului, 

Cooperare 

internațională și 

Mass-media 

Organizarea Festivalului Buzău 

Fest în scopul promovării culturii 

buzoiene 

 

Consiliul Județean 

Buzău 

Președintele 

Consiliului 

Județean Buzău, 

Șef serviciu - 

Serviciul de 

Promovare și 

Dezvoltare a 

turismului, a 

Imaginii județului, 

Cooperare 

internațională și 

Mass-media, 

Centrul Județean de 

Cultură și Artă 

Buzău 

31.12.2023 

Acțiuni de promovare turistică a 

județului Buzău în mediul online 

(site-ul www.cjbuzau.ro secțiunea 

”atracții turistice”, rețelele sociale 

Instagram și Facebook, aplicația 

mobilă ”Descopera Buzaul”) 

Consiliul Județean 

Buzău 

Președintele 

Consiliului 

Județean Buzău, 

Șef serviciu - 

Serviciul de 

Promovare și 

Dezvoltare a 

turismului, a 

Imaginii județului, 

Cooperare 

internațională și 

31.12.2023 
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Mass-media 

  

Implementarea sistemului de 

aplicare coduri QR la principalele 

obiective turistice din județul 

Buzău 

Consiliul Județean 

Buzău 

Președintele 

Consiliului 

Județean Buzău, 

Șef serviciu - 

Serviciul de 

Promovare și 

Dezvoltare a 

turismului, a 

Imaginii județului, 

Cooperare 

internațională și 

Mass-media 

31.12.2023 

Realizare, atestare și promovare de 

Rute Cultural Turistice la nivelul 

județului Buzău 

Consiliul Județean 

Buzău 

Președintele 

Consiliului 

Județean Buzău, 

Șef serviciu - 

Serviciul de 

Promovare și 

Dezvoltare a 

turismului, a 

Imaginii județului, 

Cooperare 

internațională și 

Mass-media 

31.12.2023 

Infiintare centru de zi pentru 

persoane adulte cu dizabilitati  

- Infiintare LMP pentru persoane cu 

dizabilitati 

Fonduri norvegiene operator 

program FRDS, proiect 

„IMPREUNA-suport comunitar 

pentru persoanele cu dizabilitati”, 

cod proiect PN 4038 

DGASPC Buzău 
Director executiv - 

DGASPC Buzău 
31.03.2023 

Sprijin financiar, evaluare si DGASPC Buzău Director executiv - 23.06.2023 
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consiliere, formare pentru  tineri 

care parasesc sistemul de protectie 

sociala 

Fonduri europene-proiect 

ANTICAMERA PENTRU VIATA, 

COD PROIECT: 135943 

APEL : POCU/738/4/20/ 

Operațiune compozită OS 4.12, OS 

4.13 

DGASPC Buzău 

  

Continuarea procesului de 

restructurare a CITO Rm.Sarat 
DGASPC Buzău 

Director executiv - 

DGASPC Buzău 
31.12.2023 

Instruire, informare si consiliere a 

120 de familii privind ingrijirea 

persoanelor adulte cu dizabilitati 

Fonduri norvegiene –operator 

program FRDS, proiect 

„IMPREUNA-suport comunitar 

pentru persoanele cu dizabilitati  ”, 

cod proiect PN 4038 

DGASPC Buzău 
Director executiv - 

DGASPC Buzău 
31.12.2023 

Integrarea în strategia județeana de 

dezvoltare a serviciilor sociale a 

obiectivelor privind 

dezinstituționalizarea, inclusiv 

prevenirea instituționalizarii și 

dezvoltarea/accesibilizarea de 

servicii în comunitate, precum și a 

unor indicatori de monitorizare și 

evaluare a progresului 

Consiliul Judeţean 

Buzău 

DGASPC Buzău 

Președintele 

Consiliului 

Județean Buzău 

Director executiv 

D.G.A.S.P.C. 

Buzău și Director 

executiv  

Direcția Juridică și 

Administrație 

Publică Locală  

31.12.2023 

Elaborarea planurilor de 

dezinstituționalizare la nivel de 

centre rezidenţiale 

DGASPC BUZAU 
Director executiv - 

DGASPC Buzău 
31.12.2023 

Promovarea dreptului la viață 

independentă și a integrării în 
DGASPC BUZAU 

Director executiv - 

DGASPC Buzău 
31.12.2023 
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comunitate a persoanelor cu 

dizabilități din locuințele protejate, 

prin facilitarea accesului la locuințe 

adecvate în comunitate și furnizarea 

separată a serviciilor de sprijin 

corespunzătoare nevoilor acestora 

exprimate. 

 Primăria municipiului Buzău     

 

MODERNIZARE SI 

REABILITARE DRUMURI 

LOCALE 

Reabilitare infrastractura rutiera, 

pietonala și amenajare spații verzi 

pe străzile Independenței, 

Crizantemelor, în Cartierul 

Dorobanți 2, în Cartierul Broșteni și 

în zona Clubul Polițiștilor , 

Municipiul Buzău, Județul Buzău 

 

Primaria 

Municipiului Buzău 

 

Primar 

 

2024 

 

  Lucrări de reabilitare zona 

pietonală Cuza Vodă-Piața 

Teatrului (Bazar) 

Primaria 

Municipiului Buzău 
Primar 

 

2023 

 

 Reabilitarea infrastructurii rutiere 

pe strada Republicii, Bulevardul 1 

Decembrie 1918 si Strada Iazul 

Morilor din municipiul Buzau 

Primaria 

Municipiului Buzău 
Primar 

 

2023 

 
 Sistematizare verticala Cartier 

Orizont din municipiul Buzău 

Primaria 

Municipiului Buzău 
Primar 

2024 

 
  Amenajare parcari supraterane in 

municipiul Buzau 

Primaria 

Municipiului Buzău 
Primar 

2023 

 

 Reabilitarea  infrastructurii rutiere, 

inclusiv piste pentru biciclisti, pe 

coridoarele deservite de transportul 

public in Municipiul Buzau 

Primaria 

Municipiului Buzău 
Primar 

 

2023 

 

 Realizarea unui centru intermodal 

de transport al Municipiului Buzau, 

integrat cu sistem Park and Ride 

Primaria 

Municipiului Buzău 
Primar 

 

2023 

  Reabilitare si modernizare a 14 Primaria Primar 2025 
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strazi din municipiul Buzau Municipiului Buzău 

 

 Modernizarea si cresterea gradului 

de atractivitate si siguranta al 

transportului public din municipiul 

Buzau 

Primaria 

Municipiului Buzău 
Primar 

 

2023 

 

 Reabilitarea zonei urbane pietonale 

multifunctionale Piata Daciei si 

conectarea la zona extinsa de 

mobilitate urbană integrală din 

municipiul Buzău 

Primaria 

Municipiului Buzău 
Primar 

 

2023 

 

 

CONSTRUIRE SI 

MODERNIZARE UNITATI DE 

INVATAMANT 

Reabilitarea in vederea cresterii 

eficientei energetice a Liceului cu 

program sportiv ,,Iolanda Balaș 

Sőtér'' 

Primaria 

Municipiului Buzău 
Primar 

 

2024 

 

 Reabilitarea in vederea cresterii 

eficientei energetice a Colegiului 

Agricol dr. Constantin Angelescu 

din municipiul Buzau 

Primaria 

Municipiului Buzău 
Primar 

 

2024 

 

 Reabilitarea in vederea cresterii 

eficientei energetice a Liceul de 

Arte Margareta Sterian din 

municipiul Buzau 

Primaria 

Municipiului Buzău 
Primar 

 

2024 

 

 Reabilitarea in vederea cresterii 

eficientei energetice a Colegiului 

Economic Buzau 

Primaria 

Municipiului Buzău 
Primar 

 

2024 

 
 Construirea campusului de 

invatamant dual  

Primaria 

Municipiului Buzău 
Primar 

2024 

 
 Lucrări amenajare teren Liceul cu 

Program Sportiv Iolanda Balas 

Primaria 

Municipiului Buzău 
Primar 

2024 

 

MONUMENTE ISTORICE, DE 

PATRIMONIU CULTURAL ȘI 

SEDII ADMINISTRATIVE 

Reabilitarea modernizarea si 

dotarea bazei materiale a Colegiului 

National B.P Hasdeu din 

municipiul Buzau 

Primaria 

Municipiului Buzău 
Primar 

 

2025 

  Reabilitarea modernizarea si Primaria Primar  
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dotarea bazei materiale a Colegiului 

National Pedagogic Spiru Haret din 

municipiul Buzau 

Municipiului Buzău 2025 

  

Implementarea conceptului de 

economie circulara si eficienta 

energetica in scolile gimnaziale din 

Municipiul Buzau 

Primaria 

Municipiului Buzău 
Primar 

 

2025 

  

Consolidare, restaurare şi punere în 

valoare a Complexului hipic 

Alexandru Marghiloman - Casa de 

oaspeţi, grajduri şi amenajare teren 

şi piste, str Plantelor nr.8B-

municipiul Buzau 

Primaria 

Municipiului Buzău 
Primar 

2024 

  
Reabilitare Palat Comunal Primaria 

Municipiului Buzău 
Primar 

 

2024 

 

 Construire 12 monumente de for 

public (busturi statui reprezentand 

personalitati buzoiene) 

Primaria 

Municipiului Buzău 
Primar 

 

2023 

 

 Reabilitarea construcției ”Casa 

grădinarului ” și integrarea acesteia  

într-un centru educațional în aer 

liber 

Primaria 

Municipiului Buzău 
Primar 

 

2023 

 

STRATEGIA DE RENOVARE, 

TERMOFICARE, DE 

REABILITARE ENERGETICĂ 

A CLĂDIRILOR CU RISC 

SEISMIC 

Reabilitarea în vederea eficienței 

energetice a blocurilor de locuințe 

din Municipiul Buzău conform 

listelor aprobate. 

Primaria 

Municipiului Buzău 

 

Primar 

 

 

2026 

 Primăria municipiului Rm. Sărat     

 

Construirea si modernizarea 

unitatilor de invatamant 

- Construire cresa medie, strada 

Focsani nr.21, municipiul Ramnicu 

Sarat, judetul Buzau 

Primăria 

municipiului Rm. 

Sărat 

Primar 

 

31.12.2024 

 

 - Reabilitare cladire camin Liceul 

Tehnologic “Victor Frunza” 

municipiul Ramnicu Sarat, judetul 

Primăria 

municipiului Rm. 

Sărat 

Primar 

 

31.12.2024 
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Buzau 

 

 -Reabilitare cladire cantina Liceul 

Tehnologic “Victor Frunza” 

municipiul Ramnicu Sarat, judetul 

Buzau 

Primăria 

municipiului Rm. 

Sărat 

Primar 

 

31.12.2024 

 

 -Continuare lucrari de construire 

Gradinita cu Program Normal nr.1, 

municipiul Ramnicu Sarat, judetul 

Buzau 

Primăria 

municipiului Rm. 

Sărat 

Primar 

 

31.12.2024 

 

 -Extindere corp Liceul Tehnologic 

Economic Elina Matei Basarab, 

municipiul Ramnicu Sarat, judetul 

Buzau 

Primăria 

municipiului Rm. 

Sărat 

Primar 

 

31.12.2024 

 

 -Amenajare teren joaca Scoala 

Gimnaziala Gheorghe Vernescu , 

str.Paun Pincio nr.2 

Primăria 

municipiului Rm. 

Sărat 

Primar 

 

31.12.2024 

 

 -Dotarea unitatii de invatamant 

Gradinita cu Program Prelungit 

Lumea Copilariei cu dispozitive si 

echipamente de protective 

prevenirii infectiilor 

Primăria 

municipiului Rm. 

Sărat 

Primar 

 

31.12.2023 

 

 -Construire imprejmuire si lucrari 

de amenajari exterioare Gradinita 

cu Program Normal nr.3 

Primăria 

municipiului Rm. 

Sărat 

Primar 

 

31.12.2024 

 

 - Renovarea cladirii Scolii 

Gimnaziale nr.1 

Primăria 

municipiului Rm. 

Sărat 

Primar 

 

31.12.2024 

 

 - Renovarea cladirii Liceului 

Teoretc Stefan cel Mare 

Primăria 

municipiului Rm. 

Sărat 

Primar 

 

31.12.2024 

 

Infrastructura sportiva - Construire baza sportiva tip 1, 

str.Focsani nr.21, municipiul 

Ramnicu Sarat, judetul Buzau 

Primăria 

municipiului Rm. 

Sărat 

Primar 

 

31.12.2024 

  - Construire baza sportiva tip 2- Primăria Primar  
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Liceul Teoretic Stefan cel Mare 

str.Focsani nr.21, municipiul 

Ramnicu Sarat, judetul Buzau 

municipiului Rm. 

Sărat 

31.12.2024 

 

 -Construire bazin didactic se de 

agrement, str.Focsani nr.21, 

municipiul Ramnicu Sarat, judetul 

Buzau 

Primăria 

municipiului Rm. 

Sărat 

Primar 

 

31.12.2024 

 

Reabilitarea energetica a 

cladirilor 

 Cresterea eficientei energetice si 

gestionarea inteligenta a energiei in 

cladirile publice cu destinatie 

unitati de invatamant – Gradinita cu 

Program Prelungit Mugurasii , 

str.Constantin Brancoveanu nr.13, 

municipiul Ramnicu Sarat, judetul 

Buzau 

 

Primăria 

municipiului Rm. 

Sărat 

 

 

Primar 

 

 

31.12.2024 

 

 Cresterea eficientei energetice si 

gestionarea inteligenta a energiei in 

cladirile publice cu destinatie 

unitati de invatamant – Gradinita cu 

Program Prelungit nr.2 str.Lalelelor 

nr.1, municipiul Ramnicu Sarat, 

judetul Buzau 

Primăria 

municipiului Rm. 

Sărat 

Primar 

 

 

31.12.2024 

 

 Instalare sisteme fotovoltaice 

pentru producerea de energie 

electrica in vederea acoperirii 

necesarului de consum al unor 

cladiri publice din Municipiul 

Ramnicu Sarat, judetul Buzau 

Primăria 

municipiului Rm. 

Sărat 

Primar 

 

 

31.12.2023 

 

Imbunatatirea infrastructurii Cresterea mobilitatii urbane prin 

investitii cu caracter integrat in 

infrastructura de transport public 

pentru reducerea emisiilor GES 

Primăria 

municipiului Rm. 

Sărat 

Primar 2022 

 
 "Construire locuinte colective 

sociale " si "Modernizare strazi in 

Primăria 

municipiului Rm. 
Primar 

 

31.12.2023 
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Municipiul Ramnicu Sarat, judetul 

Buzau"  

Sărat 

 

 „Dotarea Ambulatoriului Integrat in 

cadrul Spitalului Municipal 

Ramnicu Sarat” 

Primăria 

municipiului Rm. 

Sărat 

Primar 

 

31.12.2023 

 

 „Executie lucrari de asfaltare in 

ZUM si executie lucrari de 

reabilitare cladire si montare 

panouri fotovoltaice pentru locuinte 

sociale” 

Primăria 

municipiului Rm. 

Sărat 

Primar 

 

31.12.2023 

 

 „Reabilitare cladire comandament , 

fosta unitate militara (Corp C12), 

pentru centrul comunitar integrat 

Ramnicu Sarat” 

Primăria 

municipiului Rm. 

Sărat 

Primar 

31.12.2023 

 

 „Executie lucrari de amenajare a 3 

terenuri sintetice pentru activitati 

sportive” 

Primăria 

municipiului Rm. 

Sărat 

Primar 

31.12.2023 

 

 „Executie lucrari de amenajare a 3 

locuri de joaca in zona urbana 

marginalizata” 

Primăria 

municipiului Rm. 

Sărat 

Primar 

31.12.2023 

 

 

„Amenajare parcuri/zone verzi in 

zona urbana marginalizata” 

Primăria 

municipiului Rm. 

Sărat 

Primar 

31.12.2023 

 

 

„Reabilitare/Restaurare Colegiul 

National Alexandru Vlahuta 

monument istoric de cat.”B” din 

Municipiul Ramnicu Sarat” 

Primăria 

municipiului Rm. 

Sărat 

Primar 

31.12.2023 

 

 „Construire locuinte pentru tineri, 

destinate inchirieri, jud.Buzau, 

municipiul Ramnicu Sarat, Strada 

Intrarea Orizont, nr.1A, – 30 unitai 

locative.” 

Primăria 

municipiului Rm. 

Sărat 

Primar 

31.12.2023 

 
 "Lucrari de executie a 

bransamentelor pentru utilitati(apa-

Primăria 

municipiului Rm. 
Primar 
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canal,energie electrica, gaze 

naturale,iluminat stradal) si dotari 

tehnico-edilitare aferente 

constructiei(cai de 

acces,semnalizari orizontale si 

verticale, parcari, spatii 

verzi)pentru obiectivul„Construire 

locuinte pentru tineri, destinate 

inchirieri, jud.Buzau, municipiul 

Ramnicu Sarat, Strada Intrarea 

Orizont, nr.1A, – 30 unitai locative. 

Sărat  

 

 

31.12.2023 

 

 Proiect integrat privind executie 

lucrari de asfaltare in ZUM si 

reabilitare cladire si montare 

panouri fotovoltaice pentru 

locuintele sociale 

Primăria 

municipiului Rm. 

Sărat 

Primar 

 

 

31.12.2023 

 

 Reabilitare si modernizare drumuri 

de interes local in municipiul 

Ramnicu Sarat 

Primăria 

municipiului Rm. 

Sărat 

Primar 

 

31.12.2023 

 

 Infiintare retea de canalizatii 

subterane de telecomunicatii in 

Municipiul Rm.Sarat-Lot 1 

Primăria 

municipiului Rm. 

Sărat 

Primar 

 

31.12.2023 

 

 Infiintare retea de canalizare 

pluviala pe strazi in Municipiul 

Rm.Sarat-Lot1 

Primăria 

municipiului Rm. 

Sărat 

Primar 

 

31.12.2023 

 

 Infiintare retea de canalizatii 

subterane de telecomunicatii in 

Municipiul Rm.Sarat-Lot 2 

Primăria 

municipiului Rm. 

Sărat 

Primar 

 

31.12.2023 

 

 Infiintare retea de canalizare 

pluviala pe strazi in Municipiul 

Rm.Sarat-Lot 2 

Primăria 

municipiului Rm. 

Sărat 

Primar 

 

31.12.2023 

 

 Infiintare retea de canalizare 

pluviala pe strazi in Municipiul 

Rm.Sarat-Lot 3 

Primăria 

municipiului Rm. 

Sărat 

Primar 

 

31.12.2023 
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 Infiintare retea de canalizatii 

subterane de telecomunicatii in 

Municipiul Rm.Sarat-Lot 3 

Primăria 

municipiului Rm. 

Sărat 

Primar 

 

31.12.2023 

 

 Infiintare retea de canalizatii 

subterane de telecomunicatii in 

Municipiul Rm.Sarat-Lot 4 

Primăria 

municipiului Rm. 

Sărat 

Primar 

 

31.12.2023 

 

 Infiintare retea de canalizare 

pluviala pe strazi in Municipiul 

Rm.Sarat-Lot 4 

Primăria 

municipiului Rm. 

Sărat 

Primar 

31.12.2023 

 

 Realizare sens giratoriu in Cartierul 

Bariera Focsani 

Primăria 

municipiului Rm. 

Sărat 

Primar 

 

31.12.2023 

 

Combaterea saraciei Reducerea numarului de comunitati 

marginalizate(roma si non-roma) 

aflate in risc de saracie si 

excluziune sociale din orase cu 

peste  20.000 de locuitori, cu accent 

pe cele cu populatie apartinand 

minoritatii roma,prin implementare 

de masuri/operatiuni integrate in 

contextul mecanismului de DLRC 

Primăria 

municipiului Rm. 

Sărat 

Primar 

 

 

 

 

31.12.2023 

 

Mobilitate urbana Reducerea emisiilor de carbon in 

municipiul Rm.Sarat,prin investitii 

pentru dezvoltarea infrastructurii 

urbane curate-Proiect de mobilitate 

urbana durabila al zonei functionale 

Ramnicu Sarat 

Primăria 

municipiului Rm. 

Sărat 

Primar 

 

 

31.12.2027 

 Spatii verzi 

Sustinerea investitiilor pentru 

dezvoltarea infrastructurii verzi in 

Municipiul Ramnicu Sarat, 

inclusive prin valorificarea 

terenurilor publice neutilizate 

Primăria 

municipiului Rm. 

Sărat 

Primar 

 

 

31.12.2027 

 
Turism Dezvoltarea integrata a 

Municipiului Ramnicu Sarat prin 

Primăria 

municipiului Rm. 
Primar 
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regenerare urbana ,conservarea 

patrimoniului si dezvoltarea 

turismului 

Sărat 31.12.2027 

 Primăria oraşului Nehoiu    31.12.2023 

 Modernizarea drumurilor locale 
Modernizare drumuri interioare în 

orașul Nehoiu – etapa I 

Primăria oraşului 

Nehoiu 
Primar 

31.12.2024 

 

 Construire rampă de acces și 

reabilitare pod Lunca Mare, oraș 

Nehoiu, județul Buzău 

Primăria oraşului 

Nehoiu 
Primar 

31.12.2024 

 
 Modernizare drumuri interioare în 

orașul Nehoiu – etapa a II-a 

Primăria oraşului 

Nehoiu 
Primar 

 31.12.2026 

 

Modernizarea de unități de 

învățământ 

Reabilitarea și modernizarea 

imobilului Școală Gimnazială 

Păltineni, în scopul creșterii 

eficienței energetice și gestionării 

inteligente a energiei în clădirile 

publice cu destinație de unități de 

învățământ 

Primăria oraşului 

Nehoiu 
Primar 

 

 

 

31.08.2024 

 

 Reabilitarea și modernizarea 

imobilului Școală Gimnazială 

Bâsca Rozilei, în scopul creșterii 

eficienței energetice și gestionării 

inteligente a energiei în clădirile 

publice cu destinație de unități de 

învățământ 

Primăria oraşului 

Nehoiu 
Primar 

 

 

 

31.08.2024 

 
Dezvoltarea și modernizarea 

infrastructurii de sănătate 

Instalație gaze medicale Spital 

Orășenesc Nehoiu 

Primăria oraşului 

Nehoiu 
Primar 

31.12.2022 

 
 Achiziție aparatură medicală Spital 

Orășenesc Nehoiu 

Primăria oraşului 

Nehoiu 
Primar 

31.12.2022 

 
 Reabilitare energetică Spital 

Orășenesc Nehoiu 

Primăria oraşului 

Nehoiu 
Primar 

31.12.2026 

 
Sisteme centralizate de 

termoficare 

Sistem de termoficare cartier Lunca 

Pripor, oraș Nehoiu, județul Buzău 

Primăria oraşului 

Nehoiu 
Primar 31.12.2023 

 Transport ecologic Achiziționarea de mijloace de Primăria oraşului Primar 31.12.2023 
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transport în comun electrice Nehoiu 

 
 Amenajarea de piste de biciclete în 

orașul Nehoiu 

Primăria oraşului 

Nehoiu 
Primar 

31.12.2023 

 
Reabilitarea energetică a 

clădirilor 

Reabilitare energetică Sala de sport 

oraș Nehoiu 

Primăria oraşului 

Nehoiu 
Primar 

31.12.2024 

 
Construirea de infrastructură 

sportivă 

Construire bazin de înot în orașul 

Nehoiu, județul Buzău 

Primăria oraşului 

Nehoiu 
Primar 

31.12.2024 

 Primăria oraşului Pătârlagele     

 
DOMENIU SĂNĂTATE Construire Dispensar Medical 

Orăsenesc Pătârlagele 

Primăria oraşului 

Pătârlagele 
Primar 

2023-2025 

 

 Reabilitare acoperis  Dispensar-

Policlinica ,Orașul Pătârlagele, 

Județul Buzau 

Primăria oraşului 

Pătârlagele 
Primar 

 

       2023 

 

DOMENIU DEZVOLTARE 

PUBLICĂ 

 

Lucrări de protecție maluri si 

construire praguri de fund în Orașul 

Pătârlagele 

Primăria oraşului 

Pătârlagele 
Primar 

 

2023 

 

 Amenajări parcări si trotuare în 

orașul Pătârlagele si satele 

componente 

Primăria oraşului 

Pătârlagele 
Primar 

 

2023 

 

 Alimentări cu apă în satele  Muscel, 

Valea Sibiciului Maruntisu si Valea 

Lupului   

Primăria oraşului 

Pătârlagele 
Primar 

 

2023 

 
 Amenajare punți pietonale  Primăria oraşului 

Pătârlagele 
Primar 

2023 

 
 Construire de locuinte Nzeb plus 

pentru tineri  

Primăria oraşului 

Pătârlagele 
Primar 

2023 

 

 Amenajare spatii privind colectarea 

si depozitarea                         

gunoaielor menajere  

Primăria oraşului 

Pătârlagele 
Primar 

 

2023 

 
 Amenajare parcuri in Orasul 

Patarlagele 

Primăria oraşului 

Pătârlagele 
Primar 

2023 

 
 DOMENIU CULTURĂ ȘI 

SPORT 

Reabilitare Cămine Culturale în 

orașul Pătârlagele, Județul Buzău 

Primăria oraşului 

Pătârlagele 
Primar 

2023 

  Amenajare, alimentare cu apă  și Primăria oraşului Primar  
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dotare Bază Sportivă , Oras 

Pătârlagele, Județul Buzău 

Pătârlagele 2023 

 
 Reabilitare  Muzeu în  Orasul 

Pătârlagele 

Primăria oraşului 

Pătârlagele 
Primar 

2023 

 
 Amenajare Casa de Cultura 

Patarlagele 

Primăria oraşului 

Pătârlagele 
Primar 

2023 

 

DOMENIU ÎNVĂȚĂMÂNT Construire și dotare Campus Scolar 

în cadrul Liceului Teoretic Radu 

Vlădescu  

Primăria oraşului 

Pătârlagele 
Primar 

2023-2025 

 
 Construire Cresă  în Orașul 

Pătârlagele, Judetul Buzău 

Primăria oraşului 

Pătârlagele 
Primar 

    

   2023-2025 

 

 Reabilitarea in vederea cresterii 

eficientei energetice a cladirilor 

publice –Liceul Teoretic Radu 

Vladescu –Corp C1 Liceu, Orasul 

Patarlagele, Judetul Buzau 

Primăria oraşului 

Pătârlagele 
Primar 

 

 

2023-2025 

 

 Reabilitarea in vederea cresterii 

eficientei energetice a cladirilor 

publice–Liceul Teoretic Radu 

Vladescu–Corp C2 Liceu P+2, 

Orasul Patarlagele, Judetul Buzau 

Primăria oraşului 

Pătârlagele 
Primar 

 

 

2023-2025 

 

 Reabilitarea in vederea cresterii 

eficientei energetice a cladirilor 

publice–Liceul Teoretic Radu 

Vladescu–Corp C3 Liceu, Orasul 

Patarlagele, Judetul Buzau 

Primăria oraşului 

Pătârlagele 
Primar 

 

 

2023-2025 

 
DOMENIU DRUMURI SI 

PODURI 

Reabilitare si Asfaltare drumuri de 

interes local în orașul Pătârlagele 

Primăria oraşului 

Pătârlagele 
Primar 

 

2023-2025 

 

 Asigurarea infrastructurii pentru 

transportul verde-Piste pentru 

biciclete la nivelul Orasului 

Patarlagele 

Primăria oraşului 

Pătârlagele 
Primar 

 

   2023-2025 

 Primăria oraşului Pogoanele     

 Dezvoltarea și modernizarea Construire și dotare centru Primăria orașului   
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infrastructurii de sănătate și 

protecție socială 

recreativ,construire și dotare 

grădiniță și modernizare drumuri 

locale sat Căldarăști, oraș 

Pogoanele 

Pogoanele Primar 

 

 

31.05.2023 

 
Dezvoltarea și modernizarea 

infrastructurii de sănătate și 

protecție socială 

Construire și dotare centru 

recreativ,construire și dotare 

blocuri sociale și modernizare 

drumuri locale,oraș Pogoanele 

Primăria orașului 

Pogoanele 

 

Primar 

 

 

31.12.2023 

 Organizarea si amenajarea 

durabilaa teritoriului 

Reactualizare Plan Urbanistic 

General al orașului 

Primăria orașului 

Pogoanele 
 

Primar 

 

2024 

 

Dezvoltarea infrastructurii de 

transport si edilitare 

Reabilitare și modernizare retea 

iluminat public prin  programul 

privind creșterea eficienței 

energetice a infrastructurii de 

iluminat public 

 

Primăria orașului 

Pogoanele 

 

Primar 

 

 

 

2024 

 Dezvoltarea infrastructurii de 

transport si edilitare 

Extindere și modernizare piața 

centrală oraș Pogoanele 

Primăria orașului 

Pogoanele 
 

Primar 

2024 

 

PNI  Anghel Saligny 

Înființare retea  de distribuție gaze 

naturale în oraș Pogoanele 

Primăria orașului 

Pogoanele 

 

Primar 

 

2024 

 Dezvoltarea infrastructurii de 

transport si edilitare 

Înființare rețea WI-FI în orașul 

Pogoanele 

Primăria orașului 

Pogoanele 

 

Primar 

 

2024 

 

Reabilitarea monumentelor istorice, 

a unităților de cult și consolidarea 

patrimoniului cultural; Restaurare monument istoric 

Primăria orașului 

Pogoanele 

 

Primar 

 

2023 

 

Modernizarea drumurilor județene 

și locale și construirea unor noi 

drumuri, acolo unde este necesar 

Modernizarea drumurilor comunale 

și străzilor din orașul Pogoanele 

Primăria orașului 

Pogoanele 

 

Primar 

 

2024 

 Dezvoltarea infrastructurii de 

transport si edilitare 

Amenajarea de trotuare, rigole și 

alei pietonale pe drumurile din 

intravilanul orașului Pogoanele 

Primăria orașului 

Pogoanele 

 

Primar 

 

2023 

 
Dezvoltarea infrastructurii de 

transport si edilitare 

Modernizare spații verzi în zona 

centrală în oraș Pogoanele și sat 
Primăria orașului 

 

Primar 

2023 
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Căldărăști Pogoanele  

 

Realizarea cadastrului sistematic; 

Realizarea lucrărilor de cadastru 

sistematic pe întreg teritoriul 

orașului 

Primăria orașului 

Pogoanele 

 

Primar 

 

2023 

 

Modernizarea serviciilor publice 

Reabilitare teren sport și curte 

interioară Liceul Teoretic 

Pogoanele 

Primăria orașului 

Pogoanele 

 

Primar 

 

2024 

 Modernizarea și construirea de 

unități de învățământ 

Modernizare clădire Liceul 

Teoretic Pogoanele 

Primăria orașului 

Pogoanele 

 

Primar 

 

2024 

 

Modernizarea serviciilor publice 

Construire sală de sport și terenuri, 

aferenta Școlii Generale 

Căldărăști,oraș Pogoanele 

Primăria orașului 

Pogoanele 

 

Primar 

 

2024 

 

Modernizarea serviciilor publice 

Construire bază sportivă,teren 

fotbal,gazon sintetic și teren de 

tenis,  oraș Pogoanele 

Primăria orașului 

Pogoanele 

 

Primar 

 

2023 

 
Modernizarea serviciilor publice 

Construire  casă praznicala sat 

Căldărăști,oraș Pogoanele 

Primăria orașului 

Pogoanele 
 

Primar 

2023 

 Dezvoltarea infrastructurii de 

transport si edilitare 

Înființarea unor platforme pentru 

gunoi de grajd 

Primăria orașului 

Pogoanele 

 

Primar 

 

2024 

 Protejarea mediului si colectarea 

deseurilor 

Înființare platforme subterane 

pentru colectarea de deșeuri 

menajere de la populație 

Primăria orașului 

Pogoanele 

 

Primar 

 

2024 

 

Reabilitarea energetică a clădirilor. 

Reabilitare și modernizare clădiri 

publice-Casa Specialistului, prin  

programul  privind  creșterea 

eficienței energetice a clădirilor 

publice 

Primăria orașului 

Pogoanele 

 

Primar 

 

 

 

2023 

 

Reabilitarea energetică a clădirilor. 

Reabilitare și modernizare clădiri 

publice-Liceul Tehnologic I.A.R. 

Pogoneanu, prin  programul  

privind  creșterea eficienței 

energetice a clădirilor publice 

Primăria orașului 

Pogoanele 

 

Primar 

 

 

 

2023 



171 

 

 

Reabilitarea energetică a clădirilor. 

Reabilitare și modernizare Primăria 

oraș Pogoanele prin  programul 

privind  creșterea eficienței 

energetice 

Primăria orașului 

Pogoanele 

 

Primar 

 

 

2024 

 

Dezvoltarea și modernizarea 

infrastructurii de sănătate și 

protecție socială 

Construire dispensar uman sat 

Căldărăști,oraș Pogoanele 

Primăria orașului 

Pogoanele 

 

Primar 

 

 

2023 

 

Dezvoltarea și modernizarea 

infrastructurii de sănătate și 

protecție socială 

Construire centru ambulatoriu și de 

medicină preventivă, oraș 

Pogoanele 

Primăria orașului 

Pogoanele 

 

Primar 

 

 

2024 

 
PNI  Anghel Saligny 

Proiect înființare și reabilitare 

șosele de centură 

Primăria orașului 

Pogoanele 
 

Primar 

 

2023 

 Dezvoltarea infrastructurii de 

transport si edilitare Amenajare parcari ,oraș Pogoanele 

Primăria orașului 

Pogoanele 
 

Primar 

 

2023 

 Dezvoltarea infrastructurii de 

transport si edilitare 

Achizitionare si amplasare statii de 

autobuz 

Primăria orașului 

Pogoanele 
 

Primar 

 

2023 

 

Locuinte pentru specialisti 

Construire locuinte pentru tineri si 

locuinte de serviciu pentru 

specialisti din sanaate si invatamant 

Primăria orașului 

Pogoanele 
 

Primar 

 

2024 

 Dezvoltarea infrastructurii de 

transport si edilitare 

Asigurarea infrastructurii pentru 

transportul verde-amplasare 6 statii 

de reincarcare vehicule electrice 

Primăria orașului 

Pogoanele 
 

Primar 

 

2024 

 Primăria comunei AMARU     

 
Alimentare cu apa satele Lacu 

Sinaia si Scorteanca 

 Primăria comunei 

Amaru 
Primar 2024 

 
Canalizare in satele Amaru si 

Dulbanu 

 Primăria comunei 

Amaru 
Primar 2026 

 Primăria comunei Balta Albă     

 
Construirea  unei baze   sportive  la 

Scoala Gimnaziala Amara 

 Primăria comunei 

Balta Albă 
Primar 

 

31.12.2024 

 
Reabilitarea  drum comunal(DC.13) 

 Primăria comunei 

Balta Albă 
Primar 

31.12.2024 

 Constructie pista pentru biciclete in   Primăria comunei Primar 31.12.2024 
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sat Amara Balta Albă 

 
Modernizare teren sport sat Balta 

Alba 

 Primăria comunei 

Balta Albă 
Primar 

31.12.2024 

 

 

Reabilitare si modernizare piata din 

satele Amara si Baile si infiintarea 

unei piete in sat Balta Alba 

 
Primăria comunei 

Balta Albă 
Primar 

 

31.12.2023 

 

Amenajarea parcului din satul 

Amara si  construirea unei baze 

sportive si de agrement 

 
Primăria comunei 

Balta Albă 
Primar 

 

31.12.2023 

 

 

Reabilitarea si amenajarea de 

trotuare in satele Amara si Balta 

Alba 

 
Primăria comunei 

Balta Albă 
Primar 

 

31.12.2024 

 

 

Intocmirea de carti funciare  si 

continuarea activitatilor de 

cadastrare sistematica 

 
Primăria comunei 

Balta Albă 
Primar 

 

31.12.2024 

 

 
Reabilitare sistem iluminat public 

 Primăria comunei 

Balta Albă 
Primar 

31.12.2024 

 
Modernizare drumuri comunale pe 

o lungime de 8,5  Km 

 Primăria comunei 

Balta Albă 
Primar 

31.12.2023 

 

 

Initierea si depunerea 

documentatiei pentru aprobarea 

extinderii retelei de gaze naturale in 

comuna Balta Alba 

 Primăria comunei 

Balta Albă 
Primar 

 

 

31.12.2023 

 

 
Modernizarea si dotarea statiilor de 

furnizare a apei catre  cetateni 

 Primăria comunei 

Balta Albă 
Primar 

31.12.2024 

 

 
Actualizare a Planului Urbanistic 

General al comunei Balta Alba 

 Primăria comunei 

Balta Albă 
Primar 

31.12.2024 

 

 Primăria comunei Bălăceanu      

 

Modernizarea sistem de alimentare  

cu apă în comuna Bălăceanu  

Primaria comunei 

Bălăceanu 
Primar 

 

2024 

Modernizare și reabilitare drumuri 

de interes local din comuna 

Bălăceanu, județul Buzău  

Primaria comunei 

Bălăceanu Primar 

 

2023 

Realizarea cadastrului sistematic  Primaria comunei Primar  
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pentru teren extravilan din comuna 

Bălăceanu, județul Buzău 

Bălăceanu 2024 

 Primăria comunei Beceni      

 

Program PNRR -Dezvoltarea 

sistemului de transport ecologic 

prin achiziționarea de microbuz 

electric nepoluant în comuna 

Beceni, județul Buzău 

 

Primaria comunei 

Beceni 
Primar 2023 

 
Modernizare bază sportivă 

comunală 

 Primaria comunei 

Beceni 
Primar 2023 

 

Program PNRR -„Reabilitare 

moderata a cladirilor rezidentiale 

multifamiliale in comuna Beceni 

 
Primaria comunei 

Beceni 
Primar 2025 

 

Proiectului Regional de dezvoltare 

a infrastructurii de apă si apă uzată 

din județul Buzău în perioada 2014-

2020 

 

Primaria comunei 

Beceni 
Primar 2025 

 
Modernizare DC 191 Florești -

Mărgăritești 

 Primaria comunei 

Beceni 
Primar 2024 

 
Construcție bază sportivă Liceul 

Tehnologic Mărgăriți  – TIP 2 

 Primaria comunei 

Beceni 
Primar 2024 

 Primăria comunei Berca     

 

Modernizare retea de alimentare cu 

apa, extindere retea canalizare si 

statie de epurare in localitatea 

Berca 

 

Primăria comunei 

Berca 
Primar 

 

2023 

 
Modernizare parcuri in comuna 

Berca 

 Primăria comunei 

Berca 
Primar 

2023 

 
Amenajare zona de promenada 

Berca 

 Primăria comunei 

Berca 
Primar 

2023 

 Modernizare iluminat public 
 Primăria comunei 

Berca 
Primar 

2023 

 
Inlocuire conducta apa Plesesti-

Valea Nucului 

 Primăria comunei 

Berca 
Primar 

2024 
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Reabilitare Liceul Tehnologic 

Berca 

 Primăria comunei 

Berca 
Primar 

2024 

 

Modernizare staţii de pompare în 

satele Rãteşti, Joseni si Valea 

Nucului 

 
Primăria comunei 

Berca 
Primar 

2023 

 Înlocuire conducte apã în comunã 
 Primăria comunei 

Berca 
Primar 

2024 

 
Amenajare spaţii verzi (zona 

blocuri) 

 Primăria comunei 

Berca 
Primar 

2023 

 

Construire grupuri sanitare la 

şcoala din comuna Berca, sat 

Berca, judeţul Buzãu 

 
Primăria comunei 

Berca 
Primar 

2023 

 
Înlocuire conductã apã Berca - 

Verneşti 

 Primăria comunei 

Berca 
Primar 

2024 

 

Îmbunătățirea conținutului digital și 

a infrastructurii TIC sistemice 

pentru sistemul educational al 

comunei Berca, judetul Buzau 

 

Primăria comunei 

Berca 
Primar 

2023 

 

Achizitionarea de echipamente de 

protectie medicala pentru unitatile 

de invatamant din comuna Berca, 

judetul Buzau 

 

Primăria comunei 

Berca 
Primar 

 

2023 

 

Extindere retea de canalizare apa 

uzata menajera in satele Plesesti, 

Plescoi si Valea Nucului, comuna 

Berca, judetul Buzau 

 

Primăria comunei 

Berca 
Primar 

 

2025 

 

Reabilitare retea de aductiune apa 

potabila  Vernesti – Satuc, judetul 

Buzau si retea de distributie+ 

bransamente apa potabila Plescoi – 

Valea Nucului, comuna Berca, 

judetul Buzau 

 

Primăria comunei 

Berca 
Primar 

 

 

2025 

 
Reactualizarea  PLANULUI 

URBANISTIC GENERAL AL 

 Primăria comunei 

Berca 
Primar 

 

2023 
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COMUNEI BERCA – JUDEŢUL 

BUZÃU 

 

Realizarea de statii de incarcare 

pentru vehicule electrice in 

Comuna Berca 

 
Primăria comunei 

Berca 
Primar 

2023 

 
Crearea unui CENTRU DE ZI în 

Comuna Berca 

 Primăria comunei 

Berca 
Primar 

2023 

 Amenajare trotuare 
 Primăria comunei 

Berca 
Primar 

2024 

 
Modernizare drumuri de interes 

local 

 Primăria comunei 

Berca 
Primar 

2024 

 
Reabilitare prin asfaltare 29 strãzi 

în comuna Berca 

 Primăria comunei 

Berca 
Primar 

2023 

 

Lucrãri în primã urgenţã de 

consolidare mal torent Muscel şi 

terasamente strada Hotãrasa, sat 

Pleşeşti, comuna Berca 

 

Primăria comunei 

Berca 
Primar 

2024 

 

Modernizare drumuri satesti si 

reabilitare drum comunal DC 194 

in comuna Berca, judetul Buzau 

 
Primăria comunei 

Berca 
Primar 

2025 

 
Construire rigolã betonatã în sat 

Valea Nucului 

 Primăria comunei 

Berca 
Primar 

2023 

 
Construire rigolã betonatã în satul 

Sãtuc DN 10 

 Primăria comunei 

Berca 
Primar 

2023 

 
Amenajare trotuare în satul  DN 10 

Sãtuc 

 Primăria comunei 

Berca 
Primar 

2024 

 

Modernizare drum comunal DC 

195 Berca – Paclele, comuna 

Berca, judetul Buzau 

 
Primăria comunei 

Berca 
Primar 

2025 

 

Construire poduri rutiere peste raul 

Saratel in punctele „Scoala Joseni”, 

„Service Joseni” si „Dimulesti” in 

comuna Berca, judetul Buzau 

 

Primăria comunei 

Berca 
Primar 

2025 

 Primăria comunei Bisoca     
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Constructie sistem canalizare si 

statie de epurare 

 Primăria comunei 

Bisoca 
Primar 

31.12.2024 

 
Realizarea de balastari si asfaltari a 

drumurilor comunala si satesti 

 Primăria comunei 

Bisoca 
Primar 

31.12.2023 

 
Actualizare P.U.G.  Primăria comunei 

Bisoca 
Primar 

31.12.2023 

 
Infiintare centru prelucrare a carnii   Primăria comunei 

Bisoca 
Primar 

31.12.2023 

 
Pod peste albia Rm.Sarat DC Plesi-

Sindrila 

 Primăria comunei 

Bisoca 
Primar 

31.12.2023 

 
Podete si treceri tubulare pe 

drumurile satesti  

 Primăria comunei 

Bisoca 
Primar 

31.12.2023 

 

Asfaltari de drumuri comunale si 

satesti – DC 199, DC 170,DC 

161,DS 13 

 
Primăria comunei 

Bisoca 
Primar 

31.12.2023 

 
Lucrari de alimentare cu apa a 

localitatii 

 Primăria comunei 

Bisoca 
Primar 

31.12.2023 

 
Infiintare serviciu de salubrizare si 

alimentare cu apa a 

 Primăria comunei 

Bisoca 
Primar 

31.12.2023 

 
Reabilitare camine culturale  Primăria comunei 

Bisoca 
Primar 

31.12.2023 

 
Modernizare si extindere retele de 

iluminat public 

 Primăria comunei 

Bisoca 
Primar 

31.12.2023 

 
Contructie de teren de sport 

multifunctional 

 Primăria comunei 

Bisoca 
Primar 

31.12.2023 

 Primăria comunei Blăjani     

 

Reabilitarea și modernizarea 

drumurilor de interes local în 

localitățile Blăjani și Sorești 

Cerere de finanțare depusă în 

cadrul PNIAS, înregistrată la 

MDLPA cu nr. 134294/ 

29.10.2021, aprobată pentru suma 

de 8.000.000 lei din totalul de 

18.758.428,68 lei solicitat. Se va 

întocmi și aproba documentația 

tehnică, se va încheia contractul de 

Primăria comunei 

Blăjani 
Primar 31.12.2026 
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finanțare, se vor derula procedurile 

de achiziție publică. Se vizează 

reabilitarea a 14 străzi din 

localitatea Sorești și 37 străzi din 

localitatea Blăjani. 

 

Modernizare drumuri locale în 

localitățile Blăjani și Sorești, altele 

decât cele incluse în cadrul PNIAS 

Demararea lucrărilor de proiectare 

și a achiziției publice pentru 

tronsoanele neincluse în PNIAS 

Primăria comunei 

Blăjani 
Primar 31.12.2026 

 

Proiectare și execuție podețe acces 

curți proprietate în localitatea 

Blăjani, comuna Blăjani 

Achiziționarea serviciilor de 

proiectare, stabilirea soluției 

tehnice, desemnarea constructorului 

care va efectua lucrările, 

monitorizarea execuției, recepția 

lucrărilor 

Primăria comunei 

Blăjani 
Primar 31.12.2025 

 
Modernizare sistem de alimentare 

cu apă în comuna Blăjani 

Modernizarea stațiilor de foraj prin 

achiziționarea de echipamente mai 

performante de forare și pompare, 

achiziționarea de echipamente 

pentru monitorizarea calității apei, 

extinderea rețelei de alimentare cu 

apă la branșamentele noi  

Primăria comunei 

Blăjani 
Primar 31.12.2025 

 
Execuție asfaltare curte interioară 

Școala Gimnazială comuna Blăjani 

Finalizarea lucrărilor, 

monitorizarea execuției, recepția 

lucrărilor 

Primăria comunei 

Blăjani 
Primar 30.06.2023 

 

Continuarea lucrărilor de cadastru 

sistematic pentru extravilanul 

comunei Blăjani 

Continuarea lucrărilor de topografie 

și cadastru, intabularea 

proprietăților din alte 14 sectoare 

Primăria comunei 

Blăjani 
Primar 30.06.2024 

 
Modernizarea și eficientizarea 

sistemului de iluminat public 

Lucrări de întreținere a sistemului 

de iluminat public; 

Cerere de finanțate nr. 

IIPS01202221000094 privind 

modernizarea și eficientizarea 

sistemului de iluminat public, 

depusă la A.F.M. la data de 

Primăria comunei 

Blăjani 
Primar 31.12.2025 
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19.08.2022, status: în așteptare  

 

Creșterea eficienței energetice a 

unor instituții și obiective publice 

prin montarea de panouri 

fotovoltaice 

Achiziționarea serviciilor de 

consultanță pentru identificarea de 

soluții tehnice și de posibilități de 

finanțare pentru montarea de 

sisteme fotovoltaice la clădirea 

Primăriei, clădirea Școlii Generale 

Blăjani și la instalațiile sistemului 

de alimentare cu apă potabilă, în 

scopul acoperirii necesităților de 

consum 

Primăria comunei 

Blăjani 
Primar 31.12.2025 

 

Amenajarea spațiilor temporare de 

depozitare/ punctelor de colectare a 

deșeurilor, separat pentru fiecare 

fracție/ tip de deșeu 

Achiziționarea serviciilor de 

proiectare și executare pentru 

lucrări de betonare a platformelor, 

construirea adăposturilor și 

gardurilor de delimitare și protejare 

a spațiilor; Achiziționarea de 

pubele și recipiente profesionale 

pentru colectare 

Primăria comunei 

Blăjani 
Primar 31.12.2024 

 

Achiziție bănci stradale, coșuri de 

gunoi stradale, montare sistem 

supraveghere video 

Achiziția și montarea de bănci 

stradale și coșuri stradale de gunoi; 

Achiziția și montarea unui sistem 

de supraveghere video 

Primăria comunei 

Blăjani 
Primar 31.12.2023 

 

Reabilitatea parcului recreativ și 

înființarea a încă unui parc de 

agrement 

Achiziționarea serviciilor de 

proiectare și executare pentru 

lucrările de regenerarea vegetației, 

amenajarea aleilor; achiziția și 

montarea de mobilier urban 

specific; 

Achiziționarea serviciilor de 

proiectare și executare pentru 

lucrările de reconversie a terenului: 

ecologizare, sistematizare verticală, 

înierbare, plantare, amenajări de 

incintă sub forma de alei pietonale, 

Primăria comunei 

Blăjani 
Primar 31.12.2024 
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taluzuri, rampe și scări; 

achiziționarea și montarea 

mobilierului urban specific: bănci, 

coșuri de gunoi 

 Primăria comunei Boldu     

 
Modernizare drumuri locale in 

comuna Boldu,judetul Buzau 

 Primăria comunei 

Boldu 
Primar 

2024 

 

Amenajare trotuare pietonale  

Drumul DN 22 in satul 

Boldu,comuna Boldu,judetul Buzau 

 
Primăria comunei 

Boldu 
Primar 

2023 

 

Realizare piste pentru biciclete in 

sat Boldu comuna Boldu,judetul 

Buzau 

 
Primăria comunei 

Boldu 
Primar 

2023 

 
Construire asezamant cultural  Primăria comunei 

Boldu 
Primar 

2023 

 Primăria comunei Bozioru     

 
Modernizare D.C. 85 si D.C. 89  Primăria comunei 

Bozioru 
Primar 

 

31.12.2023 

 
Modernizare sistem iluminat public  Primăria comunei 

Bozioru 
Primar 

 

31.12.2023 

 
Lucrari de cadastrare  Primăria comunei 

Bozioru 
Primar 

 

31.12.2023 

 
Transparentizare informatii publice  Primăria comunei 

Bozioru 
Primar 

 

31.12.2023 

 
Infiintare Parc fotovoltaic  Primăria comunei 

Bozioru 
Primar 

31.12.2023 

 Primăria comunei Brădeanu     

 

Privind aprobarea cererii de 

finantare si a devizului general 

estimativ pentru obiectivul de 

investitii ,, REABILITARE SI 

EXTINDERE SISTEM PUBLIC 

DE ALIMENTARE CU APA SI 

EXTINDERE SISTEM PUBLIC 

  

 

 

Primăria 

comunei Brădeanu 

Primar 

 
 

 
  31.12.2023 
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DE CANALIZARE MENAJERA 

IN SATELE BRADEANU SI 

SMARDAN , COMUNA 

BRADEANU,JUDETUL BUZAU'' 

in vederea incluziunii si finantarii 

investitiei prin Programul National 

de Investitii ,,Anghel Saligny'' 

 

Privind aprobarea cererii de 

finantare si a devizului general 

estimativ pentru obiectivul de 

investitii ,, Modernizare drumuri de 

interes local in Comuna Bradeanu , 

judetul Buzau '' in vederea 

incluziunii si finantarii investitiei 

prin Programul National de 

Investitii ,,Anghel Saligny'' 

  

 

 

Primăria 

comunei Brădeanu Primar 

 
 

 
 

31.12.2023 

 

Privind aprobarea cererii de 

finantare si a devizului general 

estimativ pentru obiectivul de 

investitii ,, Modernizare drumuri de 

interes local in Comuna Bradeanu , 

judetul Buzau '' in vederea 

incluziunii si finantarii investitiei 

prin Programul National de 

Investitii ,,Anghel Saligny'' 

  

 

 

Primăria 

comunei Brădeanu Primar 

 
 

 
 

31.12.2023 

 

Privind aprobarea participarii la 

,,Programul privind cresterea 

eficientei energetice si gestionarea 

inteligenta a energiei in cladirile 

publice '' cu proiectul  ,, 

CRESTEREA EFICIENTEI 

ENERGETICE SI 

GESTIONAREA INTELIGENTA 

A ENERGIEI IN CLADIREA 

GRADINITA CU PROGRAM 

  

 

 

 

Primăria 

comunei Brădeanu 
Primar 

 
 
 
 
31.12.2023 
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NORMAL BRADEANU'' 

 

Privind participarea Comunei 

Bradeanu la ,, Programul privind 

cresterea eficientei energetice a 

infrastructurii de iluminat public '' 

si aprobarea indicatorilor tehnico - 

economici ai proiectului ,, 

EFICIENTIZAREA SISTEMULUI 

DE ILUMINAT PUBLIC DIN 

COMUNA BRADEANU , 

JUDETUL BUZAU'' 

  

 

 

 

Primăria 

comunei Brădeanu 
          Primar 

 
 
 
 
31.12.2023 

 Primăria comunei Brăești     

 
Reabilitare Cămin Cultural 

Brătileşti 

         Primăria                                                                     

comunei Brăești 
          Primar 2024 

 
Modernizare DC 86, drumuri 

săteşti, com. Brăeşti, jud. Buzău 

         Primăria                                                                     

comunei Brăești 
          Primar 2025 

 
Eficientizare şi modernizare sistem 

de iluminat 

         Primăria                                                                     

comunei Brăești 
          Primar 2024 

 
Reabilitare Scoala Gimnazială 

Brătileşti, com. Brăeşti, jud. Buzău 

         Primăria                                                                     

comunei Brăești 
          Primar 2024 

 
Sistem alimentare cu apă, com. 

Brăeşti 

         Primăria                                                                     

comunei Brăești 
          Primar 2023 

 
Realizare Plan Urbanistic General 

(PUG) - PNRR 

         Primăria                                                                     

comunei Brăești 
          Primar 2025 

 
Centru comunitar integrat in com. 

Brăeşti 

         Primăria                                                                     

comunei Brăești 
          Primar 2025 

 

Ȋmprejmuire teren sport şi instalaţii 

electrice, Scoală Brătileşti, sat. 

Brăeşti 

         Primăria                                                                     

comunei Brăești           Primar 2024 

 

Ȋntreţinere şi reparaţii drumuri din 

sat Brăeşti, com. Brăeşti, 

jud. Buzău 

         Primăria                                                                     

comunei Brăești           Primar 2024 

 Primăria comunei Breaza     

 Sistematizare pe orizontala zona  Primăria comunei Primar 2023 
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centrala din Satul Breaza, Comuna 

Breaza, Judetul Buzau 

Breaza  

 

Cresterea eficientei energetice si 

gestionarea inteligenta a energiei 

pentru Primăria comunei Breaza, 

Comuna Breaza, Judetul Buzau 

 

Primăria comunei 

Breaza 
Primar 

2023 

 

Creşterea eficienţei energetice şi 

gestionarea inteligentă a energiei la 

Școala Gimnazială Breaza, Comuna 

Breaza, Județul Buzău 

 

Primăria comunei 

Breaza 
Primar 

2023 

 

Cresterea eficientei energetice a 

infrastructurii de iluminat public in 

Comuna Breaza, judetul Buzau 

 
Primăria comunei 

Breaza 
Primar 

2023 

 

Cresterea eficientei energetice a 

infrastructurii de iluminat public in 

Comuna Breaza, judetul Buzau 

 
Primăria comunei 

Breaza 
Primar 

2024 

 

Eficientizarea consumului de 

energie electrica la U.A.T. Comuna 

Breaza, Judetul Buzau 

 
Primăria comunei 

Breaza 
Primar 

2023 

 

Dezvoltare durabila a sistemului 

energetic la nivelul Comunei 

Breaza, Judetul Buzau prin 

realizarea unui parc fotovoltaic 

 

Primăria comunei 

Breaza 
Primar 

2023 

 

Inființarea unui centru de colectare 

a deseurilor prin aport voluntar in 

comuna Breaza, judetul Buzău 

 
Primăria comunei 

Breaza 
Primar 

2023 

 

Modernizarea rețelei de drumuri 

locale în comuna Breaza, județul 

Buzău 

 
Primăria comunei 

Breaza 
Primar 

2023 

 

 

Infiintare distributie inteligenta de 

gaze naturale in comuna Breaza, 

judetul Buzau 

 
Primăria comunei 

Breaza 
Primar 

2023 

 
Modernizare drumuri de interes 

local in comuna Breaza, judetul 

 Primăria comunei 

Breaza 
Primar 

2023 
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Buzau 

 Primăria comunei Buda     

 

Modernizarea si extinderea 

retelelor de apa si canal  

- obtinere finantare proiect “ Prima 

infiintare apa si canal Buda “ 

- Proiect “ Extindere apa si canal 

M.Danulesti 

- Proiect “ Extindere apa si canal 

Torpolesti, Danulesti “ 

Primăria comunei 

Buda 
Primar 

 

 

2023-2026 

 

Dezvoltarea si modernizarea  

infrastructurii de sanatate si 

protectie sociala 

1. Proiect “Modernizare si dotare 

dispensar uman Buda” 

2. Proiect “Reabilitare si dotare 

cladire dispensar pentru infiintare 

centru comunitar Alexandru 

Odobescu” 

Primăria comunei 

Buda 
Primar 

 

 

2023 

 

 
Realizarea cadastrului sistematic Contract de finantare cu O.C.P.I. Primăria comunei 

Buda 
Primar 

2023 

 Primăria comunei Calvini     

 

Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apa si apa uzata 

din judetul Buzau,in perioada 2014-

2020-UAT Calvini,UAT 

Cislau,UAT Viperesti,UAT 

Patarlegele 

1.Eliberarea autorizatiei de 

construire; 

2.Construirea propriu zisa a 

sistemului de alimentare cu apa 

 

Primăria comunei 

Calvini 
Primar 

 

 

2024 

 

Modernizare drumuri 

locale,comuna Calvini,judetul 

Buzau(PNDL) 

1.Lucrarea de modernizare  propusa 

prin proiect 

 

Primăria comunei 

Calvini 

Primar 

 

2023 

 

Construire pod in sat Olari 1.Intocmirea studiului de 

fezabilitate; 

2.Accesarea fondurilor prin Planul 

National de Redresare si Rezilienta; 

3.Intocmirea proiectului tehnic 

4.Realizarea procedurilor de 

achizitie publica; 

5.Realizarea lucrarilor conform 

 

 

 

 

Primăria comunei 

Calvini 

Primar 

2024 
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proiectului tehnic intocmit 

 

Realizarea de: amenajari trotuare si 

rigole pluviale 

 

1.Intocmire proiect tehnic; 

2.Realizarea lucrarilor mentionate 

in proiect 

 

Primăria comunei 

Calvini 

Primar 

 

2024 

 

Asigurarea infrastructurii pentru 

transportul verde – puncte de 

reîncărcare vehicule electrice 

1. Accesarea fondurilor prin Planul 

National de Redresare si Rezilienta; 

2.Realizarea procedurilor de 

achizitie publica; 

 

 

Primăria comunei 

Calvini 

Primar 

 

 

2024 

 

Modernizare  iluminat public prin 

programul „Creșterea eficientei 

energetice a infrastructurii de 

iluminat public 

1.Accesarea fondurilor prin 

programul de mediu 

2.Realizarea proiectului tehnic 

3.Achizitionarea proiectantului si a 

constructorului; 

4.Realizarea lucrarilor 

 

 

Primăria comunei 

Calvini 
Primar 

 

 

2023 

 

Cresterea eficientei energetice si a 

gestionarii inteligente a energiei in  

cladirile publice cu destinatie de 

unitati de invatamant,a obiectivului 

educational Scoala Generala 

„Dumitru I.Ionescu”,Biscenii de 

Jos,localitatea Calvini,judetul 

Buzau” 

1.Accesarea fondurilor prin 

programul de mediu; 

2.Realizarea proiectului tehnic 

3.Achizitionarea proiectantului si a 

constructorului; 

4.Realizarea lucrarilor 

 

 

 

Primăria comunei 

Calvini 
Primar 

 

 

 

2023 

 

Inființarea unui centru de colectare 

a deseurilor prin aport voluntar in 

comuna Calvini, judetul 

Buzău”(PNRR) 

1.Accesarea fondurilor prin Planul 

National de Redresare si Rezilienta; 

2.Eliberarea autorizatiei de 

construire; 

Intocmirea proiectului tehnic 

3.Realizarea procedurilor de 

achizitie publica; 

4.Realizarea lucrarilor conform 

proiectului tehnic intocmit 

 

 

 

 

Primăria comunei 

Calvini 

Primar 

 

 

 

 

2024 

 

Gradinita cu program normal 

pentru 2 grupe,sat Biscenii de 

Jos,comuna Calvini,judetul Buzau 

1.Incheierea lucrarilor de 

construire; 

2.Realizarea imprejmuirii,a 

 

 

 

Primar 
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locurilor de joaca si a terenului de 

sport; 

3.Realizarea parcarilor si a anexelor 

gospodaresti prevazute in proiect. 

Primăria comunei 

Calvini 

2023 

 

Dotarea cu mobilier, materiale 

didactice și echipamente digitale a 

unităților de învățământ 

preuniversitar și a unităților conexe 

1. Accesarea fondurilor prin Planul 

National de Redresare si Rezilienta; 

2.Realizarea procedurilor de 

achizitie publica; 

 

Primăria comunei 

Calvini 
Primar 

 

 

2023 

 

Construire camin cultural Calvini 1.Accesare fonduri 

2.Intocmirea proiectului tehnic 

3Achizite pentru proiectul tehnic, 

diriginte de santier,constructor 

4.Realizarea constructiei 

 

 

Primăria comunei 

Calvini 

Primar 

 

 

2023 

 

Realizare PUG 1.Eliberarea certificatului de 

urbanism 

2.Intocmirea documentatiilor 

solicitate prin certificatul de 

urbanism si obtinerea avizelor 

3.Achizitia editorului PUG 

 

 

Primăria comunei 

Calvini 
Primar 

 

 

 

2024 

 
Primăria comunei C.A. 

ROSETTI 

  
 

 

 
Modernizarea si extinderea 

retelelor de apa si canalizare  

 Primăria comunei 

C.A. Rosetti 
Primar 

2024 

 
Modernizarea drumurilor locale  Primăria comunei 

C.A. Rosetti 
Primar 

2024 

 
Aductiune retele gaze naturale  Primăria comunei 

C.A. Rosetti 
Primar 

2024 

 
Modernizarea infrastructurii de 

sanatate 

 Primăria comunei 

C.A. Rosetti 
Primar 

2024 

 
Construirea de infrastructura 

sportiva 

 Primăria comunei 

C.A. Rosetti 
Primar 

2024 

 
Cresterea gradului de accesibilitate 

a populatiei la serviciile publice 

 Primăria comunei 

C.A. Rosetti 
Primar 

2024 

 Valorificarea patrimoniului cultural  Primăria comunei Primar 2024 
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C.A. Rosetti 

 Primăria comunei Cănești     

 

Modernizare drum comunal DC 92 

NEGOŞINA–CĂNEŞTI, comuna 

Căneşti, judeţul Buzău 

 
Primăria comunei 

Cănești 
Primar 2024 

 
Construire pod peste pârâul Sărăţel 

– sat Valea Verzei 

 Primăria comunei 

Cănești 
Primar 

2024 

 
Reparaţii drumuri comunale şi 

săteşti  

 Primăria comunei 

Cănești 
Primar 

2024 

 
Reabilitare sistem de alimente cu 

apă potabilă  

 Primăria comunei 

Cănești 
Primar 

2024 

 

Continuarea măsurătorilor topo – 

realizarea cărţilor funciare prin 

Programul National de Cadastru şi 

Carte Funciară  

 

Primăria comunei 

Cănești 
Primar 

 

2024 

 

Lucrări de anvelopare Şcoala 

Gimnazială Căneşti ; Clădire 

primărie 

 
Primăria comunei 

Cănești 
Primar 

 

2024 

 
Modernizare iluminat public, 

com.Cănești 

 Primăria comunei 

Cănești 
Primar 

2024 

 Primăria comunei Cătina     

 
Construire poduri peste râul Bâsca 

Chiojdului  în comuna Cătina 

(poduri, podețe, pasaje sau punți 

pietonale) 

Primăria comunei 

Cătina 
Primar 

 

2023-2024 

 

Modernizarea infrastructurii rutiere 

din comuna Cătina, județul Buzău 

Drumurile publice, clasificate în 

conformitate cu prevederile legale 

în vigoare ca drum județean, drum 

de interes local, respectiv drumuri 

comunale și/sau drumuri publice 

din interiorul localității, precum și 

variantele ocolitoare ale 

localităților 

Primăria comunei 

Cătina 
Primar 

 

2023-2024 

 

Înființare, reabilitare, extindere ți 

modernizare sistem de alimentare 

cu apă și canalizare sat Valea 

Fose septice, microstații de epurare, 

sisteme de alimentare cu apă și 

sisteme de canalizare 

Primăria comunei 

Cătina 
Primar 

 

 

2023-2024 
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Cătinei, comuna Cătina 

 
Modernizare drumuri de interes 

local în comuna Cătina 

Drumuri de interes local și drumuri 

de interes județean 

Primăria comunei 

Cătina 
Primar 

 

2023-2024 

 

Înființare, reabilitare, extindere și 

modernizare sistem de alimentare 

cu apă și canalizare sat Cătina, 

comuna Cătina,  

Fose septice, microstații de epurare, 

sisteme de alimentare cu apă și 

sisteme de canalizare 

Primăria comunei 

Cătina 
Primar 

 

2023-2024 

 

Înființare, reabilitare, extindere și 

modernizare sistem de alimentare 

cu apă și canalizare sat Corbu, 

comuna Cătina,  

Fose septice, microstații de epurare, 

sisteme de alimentare cu apă și 

sisteme de canalizare 

Primăria comunei 

Cătina 
Primar 

 

2023-2024 

 

Înființare, reabilitare, extindere și 

modernizare sistem de alimentare 

cu apă și canalizare sat Slobozia, 

comuna Cătina,  

Fose septice, microstații de epurare, 

sisteme de alimentare cu apă și 

sisteme de canalizare 

Primăria comunei 

Cătina 
Primar 

 

2023-2024 

 

Înființare, reabilitare, extindere și 

modernizare sistem de alimentare 

cu apă și canalizare sat Zeletin, 

comuna Cătina,  

Fose septice, microstații de epurare, 

sisteme de alimentare cu apă și 

sisteme de canalizare 

Primăria comunei 

Cătina 
Primar 

 

2023-2024 

 

Construire pod auto peste pârâul 

Bâsca Chiojdului în sat Slobozia, 

comuna Cătina,  

Alte obiective de interes public sau 

social în domeniul construcțiilor 
Primăria comunei 

Cătina 
Primar 

 

2023-2024 

 

Construire pod auto peste pârâul 

Bâsca Chiojdului în sat Slobozia, 

cătunul Orbari, comuna Cătina 

Alte obiective de interes public sau 

social în domeniul construcțiilor Primăria comunei 

Cătina 
Primar 

2023-2024 

 

Construire pod auto peste pârîul 

Bâsca Chiojdului în sat Corbu, 

cătunul Tronari, comuna Cătina 

Alte obiective de interes public sau 

social în domeniul construcțiilor 
Primăria comunei 

Cătina 
Primar 

 

2023-2024 

 

Asigurarea infrastructurii pentru 

transport verde- ITS- sisteme 

inteligentee de managemnet 

unrban/local 

Asigurare de sisteme TIC 

Primăria comunei 

Cătina 
Primar 

 

2023-2024 

 
Infiintarea unui centru de colectare 

prin aport voluntar în comuna 

Managementul deșeurilor Primăria comunei 

Cătina 
Primar 

 

2023-2024 
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Cătina 

 
Construire sală de sport în sat 

Cătina, comuna Cătina 

Săli de sport Primăria comunei 

Cătina 
Primar 

 

2023-2024 

 
Construire bazin înot în satul 

Cătina, comuna Cătina 

Bazine de inot Primăria comunei 

Cătina 
Primar 

 

2023-2024 

 
Construire complex sportiv în satul 

Cătina, comuna Cătina 

Complexuri sportive Primăria comunei 

Cătina 
Primar 

 

2023-2024 

 
Construire sală polivalentă în satul 

Cătina 

Așezăminte culturale Primăria comunei 

Cătina 
Primar 

2023-2024 

 

Reabilitare, extindere, modernizare 

și dotare dispensar medical uman și 

centru medical de performanță în 

satul Cătina, comuna Cătina 

Unități sanitare 

Primăria comunei 

Cătina 
Primar 

 

 

2023-2024 

 

 Dotarea unităților de învățământ 

din comuna Cătina cu dispozitive și 

echipamente de protecție necesare 

prevenirii răspândirii infecției cu 

virusul SARS CoV-2”, în cadrul 

Programului Operațional 

Infrastructură Mare (POIM) 2014-

2020, Axa Prioritară 9 Protejarea 

sănătății populației în contextul 

pandemiei cauzate de COVID-19, 

Obiectivul Specific 9.1 Creșterea 

capacității de gestionare a crizei 

sanitare COVID-19 

Protejarea sănătății în contextul 

pandemiei cauzate de COVID-19 

Primăria comunei 

Cătina 
Primar 

 

 

2021 -2024 

 

Servicii de înregistrare sistematică 

în sistemul integrat de cadastru și 

carte funciară a imobilelor situale 

în sectoarele cadastrale nr.8 și 

nr.16, aparținând unității 

administrativ-tertoriale comuna 

Cătina 

 

 

Sistemul național integrat de 

cadastru și carte funciară 
Primăria comunei 

Cătina 
Primar 

 

 

 

2022-2024 

 Reabilitare și extindere sediu Modernizare sediu administrativ Primăria comunei Primar 2022-2023 
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Primarie Cătina 

 

Eficientizare energetică  Școala 

Corbu 

 

 

Sprijin pentru pregătirea de proiecte 

în domeniul  eficienței energetice 

prin schema de finanțare ELENA-

POR Sud-Est 2021 - 2027 

Primăria comunei 

Cătina 
Primar 

 

 

2022-2024 

 

Eficientizare energetică spațiu 

socio-adminsitrativ, spații de 

depozitare pentru ajutoarele sociale, 

birouri, atelier mecanic/Spațiu 

socio-administrativ, spații de 

depozitare pentru ajutoarele sociale, 

birouri, atelier 

Sprijin pentru pregătirea de proiecte 

în domeniul  eficienței energetice 

prin schema de finanțare ELENA-

POR Sud-Est 2021 - 2027 
Primăria comunei 

Cătina 
Primar 

 

 

 

2022-2024 

 Primăria comunei Cernătești     

 

Dezvoltare sistem inteligent de 

distributie  de gaze natural în 

comuna Cernătești, Județul Buzău Dezvoltare sistem distributie gaze 

Primăria comunei 

Cernătești Primar 

2024 

 
Modernizare drumuri în comuna 

Cernatesti, județul Buzău Modernizare drumuri 

Primăria comunei 

Cernătești 
Primar 

2024 

 

Extindere, reabilitare si crestere 

eficienta energetica a Scolii 

Generale si a Gradinitei din satul 

Zarnestii de Slanic, comuna 

Cernatesti, judetul Buzau 

Extindere, reabilitare si crestere 

eficienta energetica 

 

Primăria comunei 

Cernătești Primar 

 

 

2024 

 

Infiintare retea de canalizare apa 

uzata menajera si statie de epurare 

in satele Manasia si Aldeni, 

comuna Cernatesti, judetul Buzau Infiintare retea de canalizare 

 

Primăria comunei 

Cernătești 
Primar 

 

2024 

 Primăria comunei Chiliile     

 

Modernizarea drumurilor  publice  Modernizare drumuri comunale si 

satesti din comuna Chiliile, judetul 

Buzau  

Primăria comunei 

Chiliile 
Primar 2025 

 

Reabilitarea energetica a cladirilor 

publice  

Reabilitare in vederea cresterii 

eficientei energetic a cladirii 

publice sediu Primarie comuna 

Primăria comunei 

Chiliile 
Primar 2023 
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Chiliile, judetul Buzau 

 Primăria comunei Chiojdu     

 
Modernizarea infrastructurii rutiere 

din comuna Chiojdu , jud. Buzau 

 Primăria comunei 

Chiojdu 
Primar 2023 

 

Cresterea eficientei energetice a 

infrastructurii de iluminat public in 

comuna Chiojdu 

 
Primăria comunei 

Chiojdu 
Primar 2023 

 
Centru comunitar integrat 

 Primăria comunei 

Chiojdu 
Primar 

2023 

 
Refacere drum calamitat DC 57 

 Primăria comunei 

Chiojdu 
Primar 

2023 

 
Sala de Sport sat Chiojdu  , comuna 

Chiojdu , judetul Buzau 

 Primăria comunei 

Chiojdu 
Primar 

2023 

 
Asigurarea de sisteme TIC in UAT 

comuna Chiojdu  judetul Buzau 

 Primăria comunei 

Chiojdu 
Primar 

2023 

 Primăria comunei Cilibia     

 
Modernizare drumuri de interes 

local comuna Cilibia, judetul Buzau  Astfaltare drumuri de interes local 

Primăria comunei 

Cilibia 
Primar 

31.12.2023 

 

Cresterea eficientei energetice a 

infrastructurii de iluminat public in 

comuna Cilibia, judetul Buzau 

Reducerea consumului de energie 

electrica la iluminatul public 

Primăria comunei 

Cilibia 
Primar 

 

31.12.2023 

 

Eficientizarea consumului de 

energie electrica la UAT comuna 

Cilibia, judetul Buzau prin 

instalarea de panouri solare 

fotovoltaice si pompe de caldura  

Reducerea consumului de energie 

electrica a institutiilor publice 

Primăria comunei 

Cilibia 
Primar 

 

 

31.12.2023 

 

Reabilitare,modernizare, dotari si 

eficienta energetica ( Corp C1) si 

Corp C3 Scoala gimnaziala Cilibia 

Reabilitarea si dotarea scolii 

gimnaziale 

Primăria comunei 

Cilibia 
Primar 

 

31.12.2023 

 
Constructie teren de sport in 

comuna Cilibia 

Contruirea unui teren de sport 

pentru tinerii din comuna 

Primăria comunei 

Cilibia 
Primar 

31.12.2023 

 

Reabilitare si dotare Centru 

Comunitar Integrat in comuna 

Cilibia, judetul Buzau 

Infiintare centru medical de 

permanenta 

Primăria comunei 

Cilibia 
Primar 

 

31.12.2023 
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 Primăria comunei Cislău     

 

Dotarea unităților de 

invătămaîntpreuniversitar de sta, cu 

echipamente de protecție medicală, 

dezinfectanți precum și alte 

echipamente de acest tip, necesare 

pentru a preveni răspândirea 

coronavirusului SARS-COV-2 în 

comuna Cislău, județul Buzău  

Achiziționarea de măști medicale, 

mănuși și dezinfectanți 

Primăria comunei 

Cislău 
Primar 

 

 

 

2023 

 
Achiziție utilaj mobil pentru situații 

de urgență în comuna Cislău, 

Achiziție utilaj dotat pentru stingere 

incendii 

Primăria comunei 

Cislău 
Primar 

 

2023 

 
„ext  Modernizarea infrastructurii rutiere 

din comuna Cislău, județul Buzău 

Asfaltare drumuri locale Primăria comunei 

Cislău 
Primar 

2027 

 

Extindere, Reabilitare, Modernizare 

Și Echipare Școala Gimnazială 

Cislău 

Extindere 

sediu,reabilitare,modernizare și 

dotare scoala din comuna Cislău 

Primăria comunei 

Cislău 
Primar 

 

2023 

 

Reabilitare, Modernizare Și 

Echipare Școala Gimnazială 

Scărișoara 

Reabilitare,modernizare și dotare 

cu mobilier a școlii din satul 

Scărițoara 

Primăria comunei 

Cislău 
Primar 

 

2023 

 Primăria comunei Cochirleanca     

 

Marirea sursei  sistemului de 

alimentare  cu apa  in satul 

Cochirleanca  prin preluarea  

forajului  existent de mare 

adancime 

Obiectiv finalizat  -procedura 

receptie la terminarea  lucrarilor 
Primăria comunei 

Cochirleanca 
Primar 

 

2023 

 

Marirea sursei sistemului  de 

alimentare  cu apa  in satul Boboc  -

realizare foraj si aductiune  la  

Gospodaria de apa  existenta , 

comuna Cochirleanca 

 

 

Procedura achizitie lucrare  
Primăria comunei 

Cochirleanca 
Primar 

 

2023 

 

Modernizare drumuri de interes 

local, comuna Cochirleanca 

Obtinere autorizatie de construire + 

construire 
Primăria comunei 

Cochirleanca 
Primar 

 

2023 

 Amenajare  Parc agrement Gara Obtinere autorizatie de construire + Primăria comunei Primar 2023 
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Bobocu construire Cochirleanca 

 

Teren de spoart multifunctional  in 

incinta scolii generale in satul 

Boboc, comuna Cochirleanca, 

Obtinere autorizatie de construire 
Primăria comunei 

Cochirleanca 
Primar 

 

2023 

 

Amenajare  trotuare pietonale 

adiacente DJ 220 in satele Boboc si 

Cochirleanca , comuna 

Cochirleanca 

Obtinere certificat de urbanism 

 Primăria comunei 

Cochirleanca 
Primar 

 

2024 

 Primăria comunei Colți     

 

Reabilitare și dotare Dispensar 

comunal în comuna Colți 

Dezvoltarea și modernizarea 

infrastructurii de sănătate și 

protecție socială 

Primăria comunei 

Colți 
Primar 

 

28.11.2024 

 

Modernizarea infrastructurii rutiere 

de pe raza Comunei Colti, județul 

Buzău etapa I 

Modernizarea drumurilor locale 
Primăria comunei 

Colți 
Primar 

 

18.12.2023 

 

Modernizarea infrastructurii rutiere 

de pe raza Comunei Colti, județul 

Buzău etapa II 

Modernizarea drumurilor locale 
Primăria comunei 

Colți 
Primar 

 

15.12.2024 

 

 
Modernizare sistem iluminat public 

în comuna Colti, județul Buzau 

creșterea eficientei energetice Primăria comunei 

Colți 
Primar 

12.11.2024 

 

 

Actualizare si digitalizare plan 

urbanistic general (pug), comuna 

colti, județul buzau 

transformare durabilă urbană și 

rurală prin utilizarea soluțiilor verzi 

și digitale. 

Primăria comunei 

Colți 
Primar 

 

20.12.2024 

 

Dezvoltare infrastructură TIC ( 

sisteme inteligente de management 

) în comuna Colți județul Buzău 

transformare durabilă urbană și 

rurală prin utilizarea soluțiilor verzi 

și digitale 

Primăria comunei 

Colți 
Primar 

 

20.12.2024 

 

Asfaltarea drumurilor comunale, 

sătești și a ulițelor de pe raza 

comunei Colți, județul Buzău 

Modernizarea drumurilor locale 
Primăria comunei 

Colți 
Primar 

 

31.12.2023 

 

Înregistrare sistematică în sistemul 

integrat de cadastru şi carte 

funciară a imobilelor din comuna 

Colți 

 

Realizarea cadastrului sstematic Primăria comunei 

Colți 
Primar 

 

31.12.2023 

 Acces la  e-educatie  prin  Primăria comunei Primar 12.10.2023 
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dezvoltarea infrastructurii IT la 

nivelul  scolii „Scoala Gimnaziala 

Comuna Colti 

 

Acces la  educatie   

Colți 

 Primăria comunei Costeşti     

 

 

Înființare rețea de canalizare apă 

uzată menajeră în satul Spătaru, 

comuna Costești, județul Buzău 

 

Obținere avize 
Primăria comunei 

Costeşti 
Primar 2028 

 

Lucrări sistematice de cadastru și 

înscrierea din oficiu a imobilelor în 

cartea funciară - extravilan 

-eliberare cărți funciare -parțial 

-întocmire documentații pentru 

diferență 

Primăria comunei 

Costeşti 
Primar 2024 

 Primăria comunei Cozieni      

 

Modernizare drumuri de interes 

local în comuna Cozieni, judeţul 

Buzău(14,912 km) 

Proiect depus la Ministerul 

Dezvoltarii 
Primăria comunei 

Cozieni 
Primar 

 

31.12.2023 

 

Construcţie pod  pentru pietoni, 

accidental carosabil, peste pȃraul 

Bălăneasa, Zona Anini, Zona 

Ciocănesti, Zona Cozieni 

Proiect depus la Ministerul 

Dezvoltarii Primăria comunei 

Cozieni 
Primar 

 

31.12.2023 

 
Creşterea eficienţei energetice a 

infrastructurii de iluminat public 

Proiect depus la Administraţia 

Fondului de mediu 

Primăria comunei 

Cozieni 
Primar 

31.12.2023 

 

Realizarea reţelei de gaze naturale  

în comuna Cozieni 

Aderarea la Asociaţia de 

Dezvoltare Intercomunitară”PRO 

GAZ BUZĂU 2020” 

Primăria comunei 

Cozieni 
Primar 

 

31.12.2023 

 

Programul Naţional de Cadastru şi 

Carte Funciară 

Continuarea accesarii finanţării 

lucrărilor de înregistrare sistematică 

pe sectoare cadastrale în comuna 

Cozieni     

Primăria comunei 

Cozieni 
Primar 

 

31.12.2023 

 Primăria comunei Florica     

 

 

MODERNIZARE DRUMURI 

LOCALE 

-MODERNIZARE  

DRUMURI SĂTESTI, SAT 

FLORICA, COMUNA FLORICA 

-REALIZAREA DE  

PODETE PENTRU ACCES LA 

GOSPODĂRII 

Primăria comunei 

Florica 
Primar 

2023 

 

 

 

2023-2024 
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REALIZAREA CADASTRULUI 

SISTEMATIC 

REALIZAREA CADASTRULUI 

SITEMATIC PRIN 

OPROGRAMUL  

OPERATIONAL REGIONAL 

AXA 11 

Primăria comunei 

Florica 
Primar 

 

 

2023 

 

REABILITAREA ENERGETICA 

A CLĂDIRILOR 

CRESTEREA EFICIENTEI 

ENERGETICE SI 

GESTIONAREA INTELIGENTĂ  

A ENERGIEI ÎN CĂMINUL 

CULTURAL DIN COMUNA 

FLORICA, JUDETUL BUZĂU 

Primăria comunei 

Florica 
Primar 

2023-2024 

 

INFRASTRUCTURĂ SPORTIVĂ -AMENAJARE SI DOTARE 

PARC CENTRAL DE 

AGREMENT  ÎN COMUNA 

FLORICA, JUDETUL BUZĂU 

-AMENAJARE LOC DE JOACĂ 

PENTRU COPII, GRĂDITITA 

FLORICA 

Primăria comunei 

Florica 
Primar 

2023-2024 

 

 

 

2023 

 Primăria comunei Gălbinaşi     

 

REABILITAREA IN VEDEREA 

CRESTERII EFICIENTEI 

ENERGETICE A CLADIRII 

PUBLICE PRIMARIA 

GALBINASI, JUDETUL BUZAU 

Reabilitare caladire primarie in 

vederea economisirii consumului 

de energie 
Primăria comunei 

Gălbinaşi 
Primar 

 

 

2024 

 

 

RENOVARE INTEGRATA 

DISPENSAR UMAN 

GALBINASI, COMUNA 

GALBINASI, JUDETUL BUZAU 

Renovare dispensar in vederea 

economisirii consumului de energie Primăria comunei 

Gălbinaşi 
Primar 

 

2024 

 

 

DESFIINTARE ANEXA C3 SI 

CONSTRUIRE ATELIER, 

VESTIAR, MAGAZIE SI HALA 

GARAJE 

Construirespatiisuplimentare de 

garare, depozitarecaurmare a 

cresterii volumului activitatii 

Primăria comunei 

Gălbinaşi 
Primar 

 

2024 

 
EFICIENTIZAREA 

CONSUMULUI DE ENERGIE 

Achiztia de panourifotovoltaice in 

comuna Galbinasi in vederea 
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ELECTRICA LA COMUNA 

GALBINASI,JUDETUL BUZAU 

PRIN INSTALAREA DE 

PANOURI SOLARE 

FOTOVOLTAICE SI POMPE DE 

CALDURA 

economisirii consumului de energie  

Primăria comunei 

Gălbinaşi 

 

Primar 

 

2024 

 

RENOVARE INTEGRATA 

SCOALA GALBINASI, 

COMUNA GALBINASI, 

JUDETUL BUZAU 

Renovare integrate cladirescoala in 

vederea economisirii consumului 

de energie 

Primăria comunei 

Gălbinaşi 
Primar 

 

2024 

 

REABILITAREA IN VEDEREA 

CRESTERII EFICIENTEI 

ENERGETICE A CLADIRII 

PUBLICE CAMIN CULTURAL  

BENTU.COMUNA GALBINASI, 

JUDETUL BUZAU 

Reabilitare camin cultural Bentu in 

vederea economisirii consumului 

de energie Primăria comunei 

Gălbinaşi 
Primar 

 

 

2024 

 

AMENAJARE PARCURI 

COMUNA GALBINASI 

Ca urmare a deteriorarii parcurilor 

din Comuna Galbinasi se urmareste 

reabilitarea acestora in vederea 

crearii de conditii pentru 

desfasurarea de activitati recreative 

Primăria comunei 

Gălbinaşi 
Primar 

 

 

2023 

 
MODERNIZARE TEREN DE 

TENIS COMUNA GALBINASI 

Crearea de conditii optime pentru 

desfasurarea de activitati sportive 

Primăria comunei 

Gălbinaşi 
Primar 

 

2023 

 

CONSTRUIRE, REABILITARE 

SI EXTINDERE CAMIN DE 

BATRANI SAT BENTU, COM. 

GALBINASI 

Crearea de conditii pentru ingrijirea 

persoanelor varstnice din comuna 

Galbinasi 

Primăria comunei 

Gălbinaşi 
Primar 

 

2024 

 

EXTINDERE RETELE 

ELECTRICE DE DISTRIBUTIE 

IN COMUNA GALBINASI 

Extinderea retelei electrice comuna 

Galbinasi 
Primăria comunei 

Gălbinaşi 
Primar 

 

2024 

 

CONSTRUIRE SISTEM DE 

ALIMENTARE, POMPARE SI 

TRATARE APA SAT 

TABARASTI 

Imbunatatirea mediului 

inconjurator prin reciclarea 

apeloruzate din comunaGalbinasi 

Primăria comunei 

Gălbinaşi 
Primar 

 

2024 
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ACHIZITIE UTILAJ PENTRU 

DOTAREA SERVICIULUI DE 

SALUBRIZARE  COMUNA 

GALBINASI 

Cresterea eficientei activitatii de 

colectare a gunoiului in Comuna 

Galbinasi 

Primăria comunei 

Gălbinaşi 
Primar 

 

2023 

 

CONSTRUIRE SI EXTINDERE 

SISTEM DE CANALIZARE IN 

SATELE GALBINASI SI 

TABARASTI, COM GALBINASI, 

JUDETUL BUZAU -ETAPA I 

Imbunatatirea conditiilor de trai a 

locuitorilor din Comuna Galbinasi  

Primăria comunei 

Gălbinaşi 

 

Primar 

 

2024 

 

CONSTRUIRE SI EXTINDERE  

SISTEM DE CANALIZARE IN 

COM GALBINASI, JUDETUL 

BUZAU 

Imbunatatirea conditiilor de trai a 

locuitorilor din Comuna Galbinasi Primăria comunei 

Gălbinaşi 
Primar 

 

2024 

 

CONSTRUIRE PISTE PENTRU 

BICICLETE IN COMUNA 

GALBINASI 

Imbunatatirea conditiilor de trai a 

locuitorilor din Comuna Galbinasi 
Primăria comunei 

Gălbinaşi 
Primar 

 

2024 

 Primăria comunei Gherăseni     

 

 Extindere rețele de canalizare în 

comuna Gherăseni, județul Buzău 

- Contract de finanțare nr. 

6349/11.10.2022 

- Ordin de începere 

nr.6439/13.10.2022 

Primăria comunei 

Gherăseni 
Primar 

 

 

2024 

 

 
Modernizare drumuri locale în 

com. Gherăseni, jud. Buzău 

-În curs de obținere autorizație de 

construire; 

- Solicitare finanțare Programul 

Național de Investiţii "Anghel 

Saligny 

Primăria comunei 

Gherăseni 
Primar 

 

 

2025 

 

Înființare Sistem Inteligent de 

Distribuție Gaze Naturale în 

comunele Smeeni – Satele 

apartinătoare Smeeni și Udați-

Mânzu și Gherăseni - sat 

apărținător - Gherăseni, județul 

Buzău 

-Realizat  studiu de fezabilitate; 

-În curs de obținere autoriozație de 

contruire 

-Solicitare finanțare Programul 

Național de Investiţii "Anghel 

Saligny 

Primăria comunei 

Gherăseni 
Primar 

 

 

 

2024 

 Extindere rețele de canalizare în -În curs de realizare Studi de Primăria comunei Primar  
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satul Sudiți, comuna Gherăseni, 

județul Buzău 

fezabilitate Gherăseni 2025 

 Primăria comunei Ghergheasa     

 
Reabilitare drumuri comunale şi 

vicinale 

 Primăria comunei 

Ghergheasa 
Primar 

       2024 

 
Parc fotovoltaic 

 Primăria comunei 

Ghergheasa 
Primar 

2024 

 
Construire platforme gunoi de grajd 

 Primăria comunei 

Ghergheasa 
Primar 

2024 

 
Instalaţie osmoză inversă pentru 

Serviciul Apă-Canal 

 Primăria comunei 

Ghergheasa 
Primar 

2024 

 
Reabilitare Cămin Cultural 

Ghergheasa 

 Primăria comunei 

Ghergheasa 
Primar 

2024 

 
Sală de sport şcolară 

 Primăria comunei 

Ghergheasa 
Primar 

2024 

 
Primăria comunei Glodeanu 

Sărat 

 
   

 

Modernizarea si extinderea 

retelelor de apa si canal 

Înființare sistem de canalizare în 

comuna Glodeanu Sarat, județul 

Buzău 

 

Proiect de investiție aprobat în 

cadrul Programului  Național de 

Investiţii "Anghel Saligny", prin 

care se vizează înființarea unor 

sisteme de canalizare și stații de 

epurare a apelor uzate, inclusiv 

canalizare pluvială și sisteme de 

captare a apelor pluviale. 

Tip rețea - ape uzate 

Lungime rețea de canalizare 

(colectare): 52.368,00 metri 

Stație de epurare – 1 buc 

Primăria comunei 

Glodeanu Sărat 
Primar 2027 

 

Modernizarea drumurilor judetene 

si comunale 

Modernizare drumuri locale in 

comuna Glodeanu Sarat, judetul 

Buzau 

Proiect de investiție promovat spre 

finanțare în cadrul Programului  

Național de Investiţii "Anghel 

Saligny", prin care se vizează 

modernizarea drumurilor publice 

Primăria comunei 

Glodeanu Sărat 
Primar 2024 
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din interiorul satelor componente 

ale comunei Glodeanu Sărat, pe o 

lungime de 7870 metri. 

 

 

 

Modernizarea şi construirea de 

unităţi de învăţământ 

Dotarea unităților de învățământ 

preuniversitar de stat cu 

echipamente de protecție medicală 

de tip măști de protecție medicală, 

dezinfectanți, precum și alte 

echipamente de acest tip, necesare 

pentru a preveni răspândirea 

coronavirusului SARSCov-2 în 

Comuna Glodeanu, județul Buzău 

Prin finanțarea acordată comunei 

Glodeanu Sărat în cadrul POIM se 

vizează achizitia de bunuri, produse 

și materiale destinate protejarii 

copiilor si cadrelor 

didactice/personalului de pe raza 

comunei Glodeanu Sărat, 

constând în echipamente de 

protectie, aparatura specifică de 

detectare/măsurare a temperaturii 

umane, dozatoare, dispersere 

automate 

cu senzor, uscatoare de maini, 

dezinfectanti (sapun lichid, gel 

dezinfectant de maini si igienizant 

de suprafete), covorase 

dezinfectante, 

cosuri de gunoi etc. 

 

 

 

 

 

Primăria comunei 

Glodeanu Sărat  

 

 

 

 

Primar 

 

 

 

 

 

2023 

 

Construirea de infrastructură 

sportivă 

Teren multisport în sat Pitulicea, 

comuna Glodeanu Sărat, județul 

Buzău 

În satul Pitulicea, comuna 

Glodeanu Sărat va fi edificată 

investiția „Teren multisport” care 

va deservi, cu prioritate, preșcolarii 

GPN Pitulicea și școlarii din clasele 

I-VIII ai Școlii Gimnaziale 

Pitulicea. 

Construcția edificiului va demarat 

în luna iunie 2023. 

 

 

 

Primăria comunei 

Glodeanu Sărat Primar 2023 

 

Reabilitarea monumentelor istorice, 

a unităţilor de cult şi consolidarea 

patrimoniului cultural 

Reabilitarea, modernizarea și 

dotarea căminului cultural din sat 

Prin promovarea spre finanțare a 

proiectului de reabilitare, 

modernizare și dotare a căminului 

cultural din sat Glodeanu Sărat, s-a 

urmărit facilitatea accesului 

 

 

 

 

Primăria comunei 

Primar 2023 
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Glodeanu Sărat, comuna Glodeanu 

Sărat, județul Buzău 

populației la servicii culturale, 

organizate într-un mediu 

corespunzător, atât din punct de 

vedere infrastructural, cât și al 

dotărilor specifice. 

Execuția lucrărilor a demarat în 

luna mai 2015 dar a fost sistată ca 

urmare a falimentului 

executantului.  

Compania Națională de Investiții a 

demarat procedura de continuare a 

lucrărilor ramase de executat. 

Glodeanu Sărat 

 

Reabilitarea energetică a clădirilor 

Creşterea eficienţei energetice şi 

gestionarea inteligentă a energiei la 

Primăria Comunei Glodeanu Sarat, 

Comuna Glodeanu Sarat, Județul 

Buzău 

A fost promovat spre finanțare și 

aprobat în cadrul PNRR proiectul 

„Creşterea eficienţei energetice şi 

gestionarea inteligentă a energiei la 

Primăria Comunei Glodeanu Sarat, 

Comuna Glodeanu Sarat, Județul 

Buzău”care vizează cresterea 

eficientei energetice la clădirea în 

care funcționează autoritatea 

executivă a comunei Glodeanu 

Sărat 

 

 

 

 

 

Primăria comunei 

Glodeanu Sărat 
Primar 2024 

 

Reabilitarea energetică a clădirilor 

Creşterea eficienţei energetice şi 

gestionarea inteligentă a energiei la 

Gradinița cu program normal 

Glodeanu Sărat, Comuna Glodeanu 

Sărat, Județul Buzău 

A fost promovat spre finanțare și 

aprobat în cadrul PNRR proiectul 

„Creşterea eficienţei energetice şi 

gestionarea inteligentă a energiei la 

Gradinița cu program normal 

Glodeanu Sarat, Comuna Glodeanu 

Sărat, Județul Buzău” care vizează 

cresterea eficientei energetice la 

clădirea în care funcționează 

grădinița cu program normal 

Glodeanu Sărat 

 

 

 

 

Primăria comunei 

Glodeanu Sărat Primar 2024 

 Primăria comunei Glodeanu     
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Siliştea 

 

Infiintare sistem  canalizare apa 

uzata menajera in satele Cârligu 

Mic, Cârligu Mare, Văcăreasca, 

Casota şi Corbu 

 

Primăria comunei 

Glodeanu Siliştea 
Primar 2024 

 

Modernizare drumuri rurale 

(satesti) in intravilanul Comunei 

Glodeanu Silistea, satele Glodeanu 

Silistea, Cotorca si Satu Nou 

 

Primăria comunei 

Glodeanu Siliştea 
Primar 

2023 

 

Modernizare drumuri locale in 

intravilanul Comunei Glodeanu 

Silistea satele Glodeanu Silistea, 

Cotorca si Satu Nou 

 

Primăria comunei 

Glodeanu Siliştea 
Primar 

2024 

 

Amenajare trotuare pietonale 

adiacente DJ 102 H in satele 

Cotorca si Satu Nou 

 
Primăria comunei 

Glodeanu Siliştea 
Primar 

2023 

 
Construire parc de joaca pentru 

copii in satul Vacareasca 

 Primăria comunei 

Glodeanu Siliştea 
Primar 

2023 

 

Construire Sala de sport in comuna 

Glodeanu Silistea, sat Glodeanu 

Silistea, judetul Buzau 

 
Primăria comunei 

Glodeanu Siliştea 
Primar 2023 

 

Construire Camin cultural in satul 

Glodeanu Silistea, comuna 

Glodeanu Silistea, judetul Buzau 

 
Primăria comunei 

Glodeanu Siliştea 
Primar 

2023 

 
Reabilitare Camin cultural II in 

satul Vacareasca 

 Primăria comunei 

Glodeanu Siliştea 
Primar 

2024 

 

Actualizare  Plan Urbanistic 

General al Comunei Glodeanu 

Silistea 

 
Primăria comunei 

Glodeanu Siliştea 
Primar 2023 

 Primăria comunei Grebănu     

 

Reabilitare și modernizare sistem 

de alimentare cu apă în comuna 

Grebănu și înființare sistem de 

canalizare ape uzate în satele 

 

Primăria comunei 

Grebănu 
Primar 

 

2024 
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Grebănu, Plevna și Homești 

 

Reabilitare și modernizarea 

drumului comunal DC 113 , 

Grebănu – Zăplazi în cadrul 

Programul National de Investiții 

Anghel Saligny 

 

Primăria comunei 

Grebănu 
Primar 

 

2024 

 
Modernizare străzi din fonduri 

provenite de la bugetul local 

 Primăria comunei 

Grebănu 
Primar 

2024 

 

Construire „Sală de sport cu tribună 

180 locuri din satul Plevna, comuna 

Grebănu,  

 
Primăria comunei 

Grebănu 
Primar 

2024 

 
Reabilitare sediu primărie  Primăria comunei 

Grebănu 
Primar 

2024 

 
Realizarea cadastrului general la 

nivelul  întregii comune 

 Primăria comunei 

Grebănu 
Primar 

2024 

 Primăria comunei Gura Teghii     

 
Balastări  D.C. şi D.S. (D.C. 75, 

D.C. 66, D.S. 13, D.S. 17) 

 Primăria comunei 

Gura Teghii 
Primar 

2023 

 

Reabilitarea punţilor pietonale: 

Varlaam, Vişani, Podu –Bălan, 

Roşcoi, Poiana-cu-Rugi 

 
Primăria comunei 

Gura Teghii 
Primar 

2024 

 

Reabilitarea (modernizarea) 

sistemului de alimentare cu apă 

(captare , tratare , înmagazinare, 

stocare, aducţiune şi distribuţie ) în 

comuna GURA TEGHII – sursele 

Izvorul Boului , Valea Tainiţei şi 

Valea Păltinişului - proiect finanţat 

prin P.N.D.L. - în curs de 

implementare  

 

Primăria comunei 

Gura Teghii 
Primar 

       2024 

 
Extinderea sistemului de iluminat 

public, cu becuri economice 

 Primăria comunei 

Gura Teghii 
Primar 

2024 

 
Actualizarea P.U.G. al Comunei 

Gura Teghii - stadiu final  

 Primăria comunei 

Gura Teghii 
Primar 

2024 
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Reabilitarea GPN Gura Teghii  Primăria comunei 

Gura Teghii 
Primar 

2025 

 
Închiriat păşuni pentru asociaţiile 

agricole  

 Primăria comunei 

Gura Teghii 
Primar 

2023 

 
Infiinţarea un cabinet medical 

stomatologic în satul Gura Teghii 

 Primăria comunei 

Gura Teghii 
Primar 

2025 

 
Inființare farmacie umană în satul 

Gura Theghii 

 Primăria comunei 

Gura Teghii 
Primar 

2025 

 
Salubrizarea malurilor cursurilor de 

apă  

 Primăria comunei 

Gura Teghii 
Primar 

2023 

 
Amenajare spațiu de colectare 

deșeuri selective  

 Primăria comunei 

Gura Teghii 
Primar 

2025 

 
Reabilitare  Cămin Cutural Gura 

Teghii 

 Primăria comunei 

Gura Teghii 
Primar 

2025 

 

Promovarea ansamblului 

"Ciobănaşul"în spectacole, 

festivaluri şi concursuri  

 
Primăria comunei 

Gura Teghii 
Primar 

2023 

 
Amenjare sală sport   Primăria comunei 

Gura Teghii 
Primar 

2024 

 
Continuarea organizarea serbării 

folclorice "Pe urme de baladă"  

 Primăria comunei 

Gura Teghii 
Primar 

2023 

 
Trasarea marcajelor turistice   Primăria comunei 

Gura Teghii 
Primar 

2023 

 
Urmarea  cursurilor de formare 

profesională  

 Primăria comunei 

Gura Teghii 
Primar 

2023 

 Primăria comunei Largu     

 

Modernizare drumuri locale, 

comuna Largu, judetul Buzau” in 

cadrul Programului National de 

investitii Anghel Saligny 

 

Primăria comunei 

Largu 
Primar 2023-2025 

 

Reabilitare moderata a 

dispensarului uman in comuna 

Largu, judetul Buzau din cadrul 

Planului național de redresare și 

 

Primăria comunei 

Largu 
Primar 

 

 

 

2023-2025 
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reziliență în cadrul apelului de 

proiecte ,,COMPONENTA 10 - 

Fondul Local 

 

Înfiintarea Centrului Comunitar 

Integrat in comuna Luciu” in cadrul 

PNRR – cetatenii din comuna 

Largu vor beneficia de serviciile 

centrului din comuna Luciu. 

 

Primăria comunei 

Largu 
Primar 

 

 

2023-2025 

 

Infiintare retele de canalizare in 

comuna Largu cu deversarea 

efluentului menajer in Spa-ul 

existent in comuna Luciu, judetul 

Buzau in cadrul Programului 

National de investitii ”Anghel 

Saligny” 

 

Primăria comunei 

Largu 
Primar 

 

 

 

2023-2025 

 Primăria comunei Lopătari     

 

Amenajarea sistemului de 

alimentare cu apă în localitățile 

Plaiul Nucului, Brebu și înființare 

sistem de canalizare menajera în 

comuna Lopătari. 

Pe acest obiectiv am depus și s-a 

aprobat  cererea de finanțare prin 

PNI „Anghel Saligny”. Așteptam 

semnarea contractului. 

Primăria comunei 

Lopătari 
Primar 

2023-2024 

 

Amenajarea sistemului de 

alimentare cu apă în satul Plaiul 

Nucului 

Avem în lucru lucrări la sistemul 

stradal de alimentare cu apă 

existent 

Primăria comunei 

Lopătari 
Primar 

2023-2024 

 
Amenajarea sistemului de 

alimentare cu apă satul Runcuri 

Avem în lucru lucrări la sistemul 

stradal de alimentare cu apă  

Primăria comunei 

Lopătari 
Primar 

2023-2024 

 

Modernizarea drumului DC 159, 

drum de interes local între 

localitățile Luncile și Ploștina, în 

comuna Lopătari, județul Buzău 

În acest sens am depus o cerere de 

finanțare prin PNI „Anghel 

Saligny”. 

Primăria comunei 

Lopătari 
Primar 

2023-2024 

 

Proiectul „Construcție pod peste 

pârâul Slănic și modernizare 

drumuri sătești și comunale în 

comuna Lopătari”. 

Avem depus la Compania 

Națională de Investiții, în faza 

DALI. 

Primăria comunei 

Lopătari 
Primar 

2023-2024 
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Reparații și reabilitări de drumuri 

comunale și sătești în limita 

sumelor cuprinse în bugetul local. 

 
Primăria comunei 

Lopătari 
Primar 

2023-2024 

 

Stații de epurare  Se va finaliza realizarea unei stații 

de epurare care să deservească 

școala generală din satul Plaiul 

Nucului 

Primăria comunei 

Lopătari 
Primar 

2023-2024 

 

Modernizarea unităților de 

învățământ din comuna Lopătari. 

 

Avem în lucru depunerea unei 

cereri de finanțare în cadrul 

proiectului „Dotarea cu mobilier, 

materiale didactice și echipamente 

digitale a unităților de învățământ 

preuniversitar și a unităților 

conexe”, finanțat prin Planul 

Național de Redresare și Reziliență 

- Componenta C15 Educație.  

Primăria comunei 

Lopătari 
Primar 

2023-2024 

 

Pentru a veni în sprijinul 

locuitorilor comunei Lopătari la 

diferiți medici specialiști prin 

intermediul tehnologiilor la 

distanță.  

Comuna Lopătari este înscrisă în 

programul „Telemedicina Soluția 

pentru Îmbunătățirea Sănătății 

Tuturor” în parteneriat cu Colegiul 

Pacienților. 

Primăria comunei 

Lopătari 
Primar 

2023-2024 

 
Dotarea unui dispensar local din 

satul Ploștina. 

 Primăria comunei 

Lopătari 
Primar 

2023-2024 

 

Construirea unui Centru Comunitar 

Integrat 

am depus o cerere de finanțare în 

cadrul PLANULUI NAȚIONAL 

DE REDRESARE ȘI 

REZILIENȚĂ (PNRR). 

Primăria comunei 

Lopătari 
Primar 

2023-2024 

 

Înregistrare sistematică pe sectoare 

cadastrale. 

Am primit finanțare pentru 

proiectul 

OCPI  VIII pe anul 2022.  

Primăria comunei 

Lopătari 
Primar 

2023-2024 

 

Am inițiat prin Hotărâre de 

Consiliu Local demersuri de 

elaborare a Planului Urbanistic 

General la nivelul comunei 

Realizare documentație topografică 

Realizare plan ortofotoplan 

Realizare documentație proiectare 

Primăria comunei 

Lopătari 
Primar 

2023-2024 
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Lopătari. 

 

În vederea facilitării deplasării la 

instituțiile din comună a locuitorii 

din satele mai îndepărtate, avem în 

plan achiziționarea unui autoturism 

8+1 locuri. 

Achiziție autoturism transport 

Primăria comunei 

Lopătari 
Primar 

2023-2024 

 
Achiziționare tractor Achiziționare și contract de 

comodat pe serviciu 

Primăria comunei 

Lopătari 
Primar 

2023-2024 

 
Iluminatului public Proiectul este depus către AFM și 

așteaptă finanțare. 

Primăria comunei 

Lopătari 
Primar 

2023-2024 

 Primăria comunei Luciu     

 

Sistem de canalizare, stație de 

epurare și stație de tratare a apei 

(reducere amoniu și cloruri), satul 

Luciu, judetul Buzău 

 

Primăria comunei 

Luciu 
Primar 

 

 

2023 

 

Sistem de canalizare, stație de 

epurare in satul Caragele,comuna 

Luciu,judetul Buzau 

 
Primăria comunei 

Luciu 
Primar 

2023 

 
Reactualizare Plan Urbanistic 

General 

 Primăria comunei 

Luciu 
Primar 

2025 

 
Reabilitare drumuri satesti  Primăria comunei 

Luciu 
Primar 

2025 

 

Extindere canalizare in sat 

Luciu,comuna Luciu,judetul Buzau 

si racorduri populatie 

 
Primăria comunei 

Luciu 
Primar 

2025 

 

Renovare si dotare centru 

comunitar in comuna Luciu,judetul 

Buzau 

 
Primăria comunei 

Luciu 
Primar 

2025 

 

Asigurarea energiei din surse 

regenerabile pentru consumul 

propriu al cladirilor publice si a 

iluminatului public - Comuna 

Luciu, Jud. Buzau 

 

Primăria comunei 

Luciu 
Primar 

 

 

2025 

 Primăria comunei Măgura     
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Modernizare sistem public de 

iluminat stradal in comuna Magura 

 Primăria comunei 

Măgura 
Primar 

 

2023 

 

Infiintare sistem de canalizare a 

apelor uzate menajere in comuna 

Magura 

 
Primăria comunei 

Măgura 
Primar 

 

2023 

 

Întretinere si reparatii drumuri din 

satul Magura si Ciuta, comuna 

Magura 

 
Primăria comunei 

Măgura 
Primar 

 

2023 

 

Extindere scoala si construire sala 

de sport in satul Magura, comuna 

Magura, judetul Buzau 

 
Primăria comunei 

Măgura 
Primar 

 

2023 

 
Modernizare infrastructura rutiera 

in comuna Magura, judetul Buzau 

 Primăria comunei 

Măgura 
Primar 

2023 

 

Reabilitare moderata a sediului 

primariei din comuna Magura, sat 

Magura, judetul Buzau - PNRR 

 
Primăria comunei 

Măgura 
Primar 

 

2025 

 
Infiintare centru comunitar integrat 

in comuna Magura - PNRR 

 Primăria comunei 

Măgura 
Primar 

2025 

 

Imbracaminte bituminoasa usoara 

pe drumuri de pe raza comunei 

Magura – ANGHEL SALIGNY 

 
Primăria comunei 

Măgura 
Primar 

 

2025 

 

Reabilitarea moderata a cladirilor 

publice pentru a imbunatatii 

serviciile publice prestate la nivelul 

unitatilor administrativ-teritoriale - 

PNRR 

 

Primăria comunei 

Măgura 
Primar 

 

 

2025 

 

Infiintare sistem inteligent de 

distributie gaze naturale in comuna 

Magura, satele apartinatoare 

Magura si Ciuta – ANGHEL 

SALIGNY 

 

Primăria comunei 

Măgura 
Primar 

 

 

2025 

 Primăria comunei Mărăcineni     

 
Obiective de dezvoltare urbană 

sustenabilă și de valorificare a 

- modernizarea și reabilitarea 

drumurilor locale 

Primăria comunei 

Mărăcineni 
Primar 
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resurselor de patrimoniu - constructia unei crese obiectiv 

aflat pe Lista Sinteza. 

- Creșterea performanței sportive, 

investiții în sport și baze sportive 

31.12.2024 

 

Obiectiv- Energie- Realizarea de 

investiții în extinderea rețelei de 

transport și distribuție a gazelor 

naturale, cu accent pe 

implementarea de rețele inteligente 

de transport și distribuție 

înfiintarea rețelei de distribuție gaze 

naturale aferentă în satele 

Mărăcineni, Căpățânești si Potoceni Primăria comunei 

Mărăcineni 
Primar 

 

 

31.12.2023 

 

Obiectiv - Administrația Fondului 

pentru Mediu 

- Investiții în suprafețe ocupate de 

păduri prin extinderea acestora , 

prin împădurirea terenurilor 

degradate și înființarea de perdele 

forestiere de protecție 

- modernizarea unităților de 

învățământ prin  reabilitarea 

energetică a clădirilor 

Primăria comunei 

Mărăcineni 
Primar 

 

 

31.12.2024 

 Primăria comunei Mărgăritești     

 

Modernizare Drum Comunal DC 

191 si strazi rurale in comuna 

Margaritesti, judetul Buzau. 

 
Primăria comunei 

Mărgăritești 
Primar 2024 

 Primăria comunei Mânzăleşti     

 
CENTRU COMUNITAR 

COMUNA MÂNZĂLEȘTI 

 Primăria comunei 

Mânzăleşti 
Primar 2023 

 

MODERNIZARE DRUMURI 

LOCALE COMUNA 

MÂNZĂLEȘTI 

 
Primăria comunei 

Mânzăleşti 
Primar 2026 

 
SISTEM VIDEO PUBLIC,  

COMUNA MÂNZALESTI 

 Primăria comunei 

Mânzăleşti 
Primar 2024 

 

RENOVAREA ENERGETICĂ 

MODERATĂ SCOALA GURA 

BADICULUI, COMUNA 

MÂNZALESTI 

 

Primăria comunei 

Mânzăleşti 
Primar 2024 
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 Primăria comunei Merei     

 

EXTINDERE REȚEA 

DISTRIBUȚIE GAZE 

NATURALE 

 
Primăria comunei 

Merei 
Primar 2024 

 

MODERNIZARE DRUMURI 

COMUNALE SI SATESTI 5,567 

KM SAT LIPIA 

 
Primăria comunei 

Merei 
Primar 2023 

 
SALĂ SPORT ȘCOLARĂ SAT 

LIPIA 

 Primăria comunei 

Merei 
Primar 2023 

 

MODERNIZARE ȘI 

REABILITARE DC 224 SAT 

VALEA PUTULUI 

 
Primăria comunei 

Merei 
Primar 2024 

 

CREȘTEREA  EFICIENȚEI 

ENERGETICE A ȘCOLII 

GENERALE IZVORU DULCE  

 
Primăria comunei 

Merei 
Primar 2023 

 

COLECTARE APELOR UZATE 

ÎN AGLOMERARI MAI MICI DE 

2000 LOCUITORI SAT LIPIA - 

PNRR- C.1 MANAGEMENTUL 

APEI 

 

Primăria comunei 

Merei 
Primar 2024 

 Primăria comunei Mihăileşti     

 

INFIINTARE RETEA 

INTELINGENTA DE 

DISTRIBUTIE A GAZELOR 

NATURALE IN COMUNA 

MIHAILESTI, JUDETUL BUZAU 

 

Primăria comunei 

Mihăileşti 
Primar 

2024 

 

MODERNIZAREA RETELEI DE 

DRUMURI DE INTERES LOCAL 

IN COMUNA MIHAILESTI, 

JUDETUL BUZAU 

 

Primăria comunei 

Mihăileşti 
Primar 

2024 

 

CENTRU MEDICAL IN 

SPATIUL RURAL COMUNA 

MIHAILESTI, JUDETUL BUZAU 

 
Primăria comunei 

Mihăileşti 
Primar 

2024 

 REABILITARE SCOALA  Primăria comunei Primar 2024 
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GIMNAZIALA  MIHAILESTI Mihăileşti 

 
REABILITARE SCOALA 

GIMNAZIALA  MARGINEANU 

 Primăria comunei 

Mihăileşti 
Primar 

2024 

 

Înființare sistem de alimentare cu 

apă și sistem de canalizare în 

comuna Mihăilești, județul Buzău’’ 

 
Primăria comunei 

Mihăileşti 
Primar 

2024 

 

Construire Capela in sat 

Margineanu, comuna Mihailesti, 

jud Buzau 

 
Primăria comunei 

Mihăileşti 
Primar 

2023 

 
Primăria comunei Movila 

Banului 

 
   

 
Asfaltare drumuri comunale și 

sătești în sat Movila Banului 

 Primăria comunei 

Movila Banului 
Primar 2024 

 

Extindere alimentare cu apă și 

canalizare în satele Cioranca și 

Limpeziș 

 
Primăria comunei 

Movila Banului 
Primar 2024 

 
Reabilitare energetică Cămin 

Cultural sat Movila Banului 

 Primăria comunei 

Movila Banului 
Primar 2024 

 
Reabilitare energetică Dispensar sat 

Movila Banului 

 Primăria comunei 

Movila Banului 
Primar 2024 

 
Construire sală de sport cu tribună 

180 locuri sat Movila Banului 

 Primăria comunei 

Movila Banului 
Primar  

 

Dotare instituții publice de pe raza 

comunei Movila Banului cu 

panouri solare – energie verde -  

 
Primăria comunei 

Movila Banului 
Primar 2024 

 
Balastări drumuri sătești sat 

Limpeziș  

 Primăria comunei 

Movila Banului 
Primar 2023 

 

Creare infrastructură pentru 

transportul verde – pistă biciclete – 

între localitățile Movila Banului și 

Cioranca 

 

Primăria comunei 

Movila Banului 
Primar 2023 

 
Construire loc de joacă pentru copii 

și zonă agrement sat Cioranca 

 Primăria comunei 

Movila Banului 
Primar 2023 

 Primăria comunei Murgești     
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Modernizarea drumurilor locale în   

comuna Murgesti, judetul Buzau 

Cererile de finanțare depusă în 

cadrul PNIAS, înregistrată la 

MDLPA cu nr.125275/18.10.2021 

a fost aprobata. 

Se vizează  modernizarea a 

drumurilor locale in lungime de 

7283.00 metri  in comuna Murgesti,  

valoarea totală a investiției este de 

9.540.469,55 lei  

Primăria Murgești Primar 31.12.2023 

 

Realizarea lucrărilor de cadastru 

sistematic pentru extravilanul 

comunei Murgesti 

Lucrărilor de topografie și cadastru, 

intabularea proprietăților din alte 

sectoare 

Primăria Murgești Primar 31.12.2024 

 

Modernizare si reabilitarea  sediul 

primariei din comuna Murgesti 

,judetul Buzau 

Lucrarile de amenajare si 

modernizare privind cresterea  

eficientei energetice si gestionarea 

inteligenta a  energiei  

Măsurile pentru realizarea 

obiectivului  cresterea eficientei 

energetice a cladirii primariei, 

diminuarea cantitatii de CO2 emise  

precum si o  reducere  a 

consumului anual  de energie 

primara fata de consumul initial. 

Primăria Murgești Primar 31.12.2024 

 

Realizarea sistemului de retea 

canalizare apa uzata menajera si 

statie de epurare in comuna 

Murgesti, judetul Buzau 

Lucrări de amplasare retea  de 

canalizare apa uzata menajera si  

statie de epurare, se afla pe Lista  

sinteza a subprogramului ,, FOSE 

SEPTICE, MICROSTATII DE 

EPURARE, SISTEME DE 

ALIMENTARE CU APA SI  

SISTEME DE CANALIZARE" 

Cerere depusa la CNI nr. 

10213/07.03.2021 in asteptare  

Primăria Murgești Primar 31.12.2024 

 
Achizitionarea unei autogunoiere in 

vederea modernizarii serviciului de 

Modernizarea Serviciului de 

salubrizare prin achizitionarea unei 
Primăria Murgești Primar 31.12.2024 
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salubrizare la nivelul comunei 

Murgesti 

autogunoiere 

 
Construire capela in comuna 

Murgesti  

Lucrari de construire a unei capele 

in comuna Murgesti 

 

Primăria Murgești Primar 31.12.2024 

 

Dotarea  Scolii Gimnaziale din 

comuna Murgesti, atat cu mobilier 

cat si achizitionarea de echipamente 

tehnologice adecvate nevoilor 

identificate la nivelul unitatii de 

invatamant. 

Acizitionarea de mobilier cat si 

echipamente  tehnologice adecvate 

nevoilor  identificate la nivelul 

unitatii de invatamant din comuna 

Murgesti- Scoala Gimnaziala 

Murgesti 

Primăria Murgești Primar 2023 

 Primăria comunei Năeni     

 
Modernizare iluminat public com 

Naeni ,jud  Buzau  
 

Primăria comunei 

Năeni 
Primar 

2023 

 

Proict” Modernizare drumuri de 

interes local prin programul Anghel 

Saligny” 

 
Primăria comunei 

Năeni 
Primar 

2024 

 

Proiect infiintare  Gospodarire  de 

apa in loc Prosca si Fintesti si 

realizarea conductei apa in com 

Naeni jud Buzau  

 
Primăria comunei 

Năeni 
Primar 

 

Stadiu –

analiza-

studiu 

 

Proiect  privind impadurirea unei 

suprafete de teren degradat pe raza 

UAT Naeni  

 
Primăria comunei 

Năeni 

 

Viceprimar 

 

2024 

 

Amenajari si dotari teren sport .loc 

joaca,spatiu parcare,microbus 

scolar,imprejmuire spatiu 

gradinita,centrala  termica la 

Gradinita Naeni   

 
Primăria comunei 

Năeni 

 

 

Viceprimar 

 

 

2023 

 
Proiect “Intocmire nomenclator 

stradal “ 
 

Primăria comunei 

Năeni 
Primar 

2024 

 
Proiect “ PUG” pentru  uat Naeni  

 
Primăria comunei 

Năeni 
Primar 

2024 

 Constructie  teren  sport  Scoala  Primăria comunei Primar 2023 
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Gimnaziala Naeni  Năeni 

 

Amenajarea   si modernizarea  a  

aprox 1.km de rigole limitrofe 

drumurilor  locale   

 
Primăria comunei 

Năeni 
Viceprimar 

2023 

 
Anvelopare si reconstructive 

acoperis cladire  Primaria Naeni  
 

Primăria comunei 

Năeni 
Primar 

 

2023 

 

Realizare grupuri  sanitare si dotare 

cu sisteme centralizate  de incalzire  

la Caminele  Culturale  din  satele  

Naeni si Fintesti  

 
Primăria comunei 

Năeni 
Viceprimar 

 

2023 

 
Refacere imprejmuire  gard beton 

la Scoala  Fintesti  
 

Primăria comunei 

Năeni 
Viceprimar 

 

2023 

 Primăria comunei Odăile     

 

Modernizare drumuri comunale 

DC84, DC 182 Si drum satesc 

DS 6 

 
Primăria comunei 

Odăile 
Primar 

 

31.12.2023 

 
Sistem de alimentare cu apa 

comuna Odaile Jud. Buzau 

 Primăria comunei 

Odăile 
Primar 

 

31.12.2023 

 
Lucrari de cadastrare  Primăria comunei 

Odăile 
Primar 

 

31.12.2023 

 
Amenajare santuri si rigole 

betonate 

 Primăria comunei 

Odăile 
Primar 

 

31.01.2023 

 Primăria comunei Padina     

 
MODERNIZARE DRUMURI 

LOCALE 

 Primăria comunei 

Padina 
Primar 

2024 

 

EXTINDERE RETEA APA SI 

CANALIZARE ORAS 

POGOANELE – COM. PADINA 

 
Primăria comunei 

Padina 
Primar 

2024 

 
REALIZARE CADASTRU 

SISTEMATIC 

 Primăria comunei 

Padina 
Primar 

2024 

 

ASIGURAREA 

INFRASTRUCTURII PENTRU 

TRANSPORT VERDE – PISTE 

PENTRU BICICLETE LA NIVEL 

 

Primăria comunei 

Padina 
Primar 

 

 

 

 



213 

 

LOCAL 

ASIGURAREA 

INFRASTRUCTURII PENTRU 

TRANSPORT VERDE – PUNCTE 

DE REINCARCARE VEHICULE 

ELECTRICE 

2024 

 

ALIMENTARE CU GAZE 

NATURALE IN COM. PADINA, 

JUD. BUZAU 

 
Primăria comunei 

Padina 
Primar 

2026 

 

REABILITARE CENTRU DE ZI 

PENTRU PERSOANE 

VARSTNICE 

 
Primăria comunei 

Padina 
Primar 

 

2026 

 Primăria comunei Pănătău     

 

Infiintarea sistemului de alimentare 

cu apa potabila in localitatile 

Sibiciu de Jos si Panatau si 

infiintarea sistemului de canalizare 

a apelor uzate in localitatea Sibiciu 

de Jos si Panatau,  comuna Panatau 

, judetul Buzau  

 

Primăria comunei 

Pănătău 
Primar 2024 

 

Achizitionare microbuze electrice 

in cadrul parteneriatului dintre 

comuna Panatau si comuna Colti, 

judetul Buzau 

 

Primăria comunei 

Pănătău 
Primar 2024 

 

Reabilitare si modernizare cladire 

administrativa UAT Panatau, 

judetul Buzau 

 
Primăria comunei 

Pănătău 
Primar 2024 

 

Construire locuinte de serviciu 

pentru specialisti din sanatate si 

invatamant in comuna Panatau, 

judetul Buzau 

 

Primăria comunei 

Pănătău 
Primar 2024 

 Primăria comunei Pardoși     

 
Modernizare drumuri locale  Primăria comunei 

Pardoși 
Primar 2023 
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Modernizare iluminat public  Primăria comunei 

Pardoși 
Primar 2023 

 

Dezvoltarea sistemului de transport 

ecologic prin achizitionarea de 

microbuz electric nepoluant ” și 

”Realizare stații de încărcare pentru 

vehicule electrice 

 

Primăria comunei 

Pardoși 
Primar 2023 

 Primăria comunei Pietroasele     

 
Lucrări de întreținere drumuri  Primăria comunei 

Pietroasele 
Primar 2023 

 
Întreținere curentă prin plombare 

drumuri de interes comunal 

 Primăria comunei 

Pietroasele 
Primar 

2023 

 
Dotări spații joaca copii  Primăria comunei 

Pietroasele 
Primar 

2023 

 

Modernizare drumuri de interes 

local in comuna Pietroasele, Jud. 

Buzau 

 
Primăria comunei 

Pietroasele 
Primar 

2023 

 

Reabilitate drumuri de interes 

comunal in Com. Pietroasele, jud. 

Buzau 

 
Primăria comunei 

Pietroasele 
Primar 

2023 

 
Înființare sistem canalizare  Primăria comunei 

Pietroasele 
Primar 

2023 

 
Înființare rețea distribuție gaze 

naturale 

 Primăria comunei 

Pietroasele 
Primar 

2023 

 
Construire trotuare pietonale în 

Com. Pietroasele 

 Primăria comunei 

Pietroasele 
Primar 

2023 

 
Reabilitare iluminat public in com. 

Pietroasele 

 Primăria comunei 

Pietroasele 
Primar 

2023 

 
Piste biciclete comuna Pietroasele  Primăria comunei 

Pietroasele 
Primar 

2023 

 
Sistem supraveghere video stradal  Primăria comunei 

Pietroasele 
Primar 

2023 

 
Implementare sistem Ghiseul.ro  Primăria comunei 

Pietroasele 
Primar 

2023 
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 Primăria comunei Pârscov     

 
Modernizare drumuri comunale şi 

săteşti în comuna Pârscov 

 Primăria comunei 

Pârscov 
Primar 

2023 

 
Infiinţare reţea de canalizare şi 

statie epurare ape uzate menajere 

 Primăria comunei 

Pârscov 
Primar 2023 

 
Reabilitare şi modernizare Piaţa 

comunală Pârscov 

 Primăria comunei 

Pârscov 
Primar 2023 

 

Extindere retea de distribuţie gaze 

naturale în satele Bădila şi Lunca 

Frumoasă 

 Primăria comunei 

Pârscov 
Primar 2023 

 

Infiinţare statie de încarcare 

electrică pentru microbuze scolare 

si cele de transport călători 

 Primăria comunei 

Pârscov 
Primar 2023 

 

Cresterea eficientei energetice a 

infrastructurii de iluminat public in 

comuna Pârscov 

 Primăria comunei 

Pârscov 
Primar 2023 

 Primăria comunei Podgoria     

 

Extinderea reţelelor de apă şi canal -Finalizare implementare Executie -  

Sistem de canalizare menajera  

localitatea Podgoria, comuna 

Podgoria 

- Inființare sistem de alimentare cu 

apă în satul Plesesti, comuna 

Podgoria, județul Buzău 

Primăria comunei 

Podgoria 
Primar 2024 

 

Modernizarea şi reabilitarea 

drumurilor judeţene şi locale 

Modernizare drum comunal D.C. 

120, Ramnicu Sarat - Podgoria - 

Plesesti comuna Podgoria, judetul 

Buzau”- etapa 1 

Primăria comunei 

Podgoria 
Primar 2024 

 

Învăţământ primar şi secundar - 

servicii educaţionale de calitate 

pentru toţi elevii  

-Scoala din curtea scolii – In cadrul 

Scolii  Gimnaziale Podgoria 

-Amenajare teren minifotbal si 

curte interioara -In cadrul Scolii  

Gimnaziale Podgoria 

Primăria comunei 

Podgoria 
Primar 2024 

 Primăria comunei Poșta Câlnău     
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Gradinita cu program  normal cu 3 

Sali de grupa in sat Zilisteanca, 

com. Posta Calnau, jud. Buzau 

 
Primăria comunei 

Poșta Câlnău 
Primar 

2023 

 

Proiect tip Construire Cresa Medie 

in sat Posta Calnau, com. Posta 

calnau, jud. Buzau 

 
Primăria comunei 

Poșta Câlnău 
Primar 

2026 

 

Extindere sistem de alimentare cu 

apa si infiintare system canalizare 

in com. Posta Calnau , jud. Buzau 

 
Primăria comunei 

Poșta Câlnău 
Primar 

2027 

 
Infiintare distributie gaze naturale 

in com. Posta Calnau, Jud. Buzau 

 Primăria comunei 

Poșta Câlnău 
Primar 

2027 

 

Statii de reincarcare pt. vehicule 

electrice in localitatea Posta 

Calnau, jud. Buzau 

 
Primăria comunei 

Poșta Câlnău 
Primar 

2025 

 

Renovare energetica moderata a 

scolii primare din sat Zilisteanca, 

com. Posta Calnau, jud. Buzau 

 
Primăria comunei 

Poșta Câlnău 
Primar 

2025 

 

Renovare energetica moderata a 

scolii primare din sat Suditi, com. 

Posta Calnau, jud. Buzau 

 
Primăria comunei 

Poșta Câlnău 
Primar 

2025 

 
Impreuna la scoala  Primăria comunei 

Poșta Câlnău 
Primar 

2023 

 
Construire piste de Bicicleta in 

com. Posta Calnau, jud. Buzau 

 Primăria comunei 

Poșta Câlnău 
Primar 

2025 

 

Construire de locuinte nZEB plus 

pentru tineri, in com. Posta Calnau, 

jud. Buzau 

 
Primăria comunei 

Poșta Câlnău 
Primar 

2025 

 

Asigurarea de sisteme TIC si 

digitalizarea in com. Posta Calnau, 

jud. Buzau 

 
Primăria comunei 

Poșta Câlnău 
Primar 

2025 

 
Sistem video public in com. Posta 

Calnau, jud. Buzau 

 Primăria comunei 

Poșta Câlnău 
Primar 

2025 

 
Construire Baza Sportiva Tip I 

Potarnichesti, com. Posta Calnau, 

 Primăria comunei 

Poșta Câlnău 
Primar 

2025 
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jud. Buzau 

 
Modernizare drumuri 14 Km in 

com. Posta Calnau, jud. Buzau 

 Primăria comunei 

Poșta Câlnău 
Primar 

2027 

 Primăria comunei Puieşti     

 

Modernizarea drumurilor locale din 

Comuna Puiești-etapa II 

Se vor moderniza 10,00 km de 

drumuri locale prin Programul 

Național de Investiții ”Anghel 

Saligny” 

Primăria comunei 

Puieşti 
Primar 2024 

 

Înființare rețea inteligentă de 

distribuție gaze naturale în comuna 

Puiești 

înființarea de noi sisteme de 

distribuție gaze naturale 
Primăria comunei 

Puieşti 
Primar 2024 

 

Cadastrului Sistematic prin 

Programul Național susținut de 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației 

înregistrarea sistematică în sistemul 

de cadastru şi carte funciară a 

proprietăţilor de pe raza comunei 

Puiești 

Primăria comunei 

Puieşti 
Primar 2024 

 

Construire și dotare Cămin Cultural 

în satul Puieștii de Jos, 

Comuna Puiești, Județul Buzău 

Construire și dotare Cămin Cultural 

în satul Puieștii de Jos prin 

Compania Națională de Investiții 

Primăria comunei 

Puieşti 
Primar 2024 

 

Construire grădiniță în satul 

Nicolești,Comuna Puiești, Județul 

Buzău 

Construire grădiniță în satul 

Nicolești prin Compania Națională 

de Investiții 

Primăria comunei 

Puieşti 
Primar 2024 

 

Reabilitare în vederea creșterii 

eficienței energetice a clădirii 

publice Școală p+1, sat Puieștii de 

Jos, Comuna Puiești, Județul Buzău 

REABILITARE ÎN VEDEREA 

CREȘTERII EFICIENȚEI 

ENERGETICE A CLĂDIRII 

PUBLICE ȘCOALĂ P+1, SAT 

PUIEȘTII DE JOS, COMUNA 

PUIEȘTI, JUDEȚUL BUZĂU în 

cadrul apelurilor de proiecte 

PNRR/2022/C10, COMPONENTA 

C10 – FONDUL LOCAL/ I.3 – 

Reabilitare moderată a clădirilor 

publice pentru a îmbunătăți 

furnizarea de servicii publice de 

către unitățile administrativ-
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teritoriale 

 

Îmbunătățirea procesului educativ 

din unitățile de învățământ prin 

dotare cu echipamente IT 

Dotare cu echipamente IT a scolilor 

de pe raza Comunei Puiești-proiect 

depus în cadrul POCU 

Primăria comunei 

Puieşti 
Primar 2024 

 

Modernizare iluminat public în 

comuna Puiești. 

Modernizare iluminat public în 

comuna Puiești-Programul privind 

creșterea eficienței energetice  a 

infrastructurii de iluminat public 

Primăria comunei 

Puieşti 
Primar 2024 

 Primăria comunei Racovițeni     

 

Reabilitarea și modernizarea 

drumurilor de interes local în 

localitățile Racoviteni,Petrisoru și 

Budrea 

Cererile de finanțare depusă în 

cadrul PNIAS, înregistrată la 

MDLPA cu nr. 132617/ 

27.10.2021si 132590/27.10.2021 în 

așteptare. 

Cererea 132617/27.10.2023 a fost 

aprobata- 

Se vizează reabilitarea a 9 străzi din 

localitatea Budrea și 39 străzi din 

localitatatile Racoviteni,Petrisoru 

valoarea totală a investiției este de 

18.758.428,68 lei fara TVA 

Primăria comunei 

Racoviţeni 
Primar 31.12.2026 

 
Modernizare sistem de alimentare 

cu apă în comuna Racoviteni 

Modernizarea stațiilor de foraj prin 

achiziționarea de echipamente mai 

performante de forare și pompare, 

achiziționarea de echipamente 

pentru monitorizarea calității apei, 

extinderea rețelei de alimentare cu 

apă la branșamentele noi  

Primăria comunei 

Racoviţeni 
Primar 31.12.2025 

 

Modernizare si reabilitarea scoala 

gimnaziala in comuna 

Racoviteni,judetul Buzau 

S-au aprobat in cadrul Planului 

National de Redresare si Rezilienta, 

Investitia I.3-Reabilitarea moderata 

a cladirilor publice pentru a 

imbunatati serviciile pentru a 

imbunatati serviciile publice 

Primăria comunei 

Racoviţeni 
Primar 31.12.2026 
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prestate la nivelul unitatilor 

administrative-teritoriale, cererea 

C10-13-2293/14.10.2022-

Reabilitare in vederea cresterii 

performantei energetice cladiri 

publice-Scoala,localitatea 

Petrisoru,comuna Racoviteni, 

judetul Buzau –valoare 93.280 eur 

si cererea C10-13-

2072/29.11.2022-Reabilitarea in 

vederea cresterii performantei 

energetice a cladirii publice-Camin 

Cultural,localitatea 

Petrisoru,comuna 

Racoviteni,judetul Buzau 

 
Proiectare și execuție grup sanitar 

Grădinița Racoviteni 

Achiziționarea serviciilor de 

proiectare, stabilirea soluției 

tehnice, desemnarea constructorului 

care va efectua lucrările, 

monitorizarea execuției, recepția 

lucrărilor 

Primăria comunei 

Racoviţeni 
Primar 31.12.2023 

 

Continuarea lucrărilor de cadastru 

sistematic pentru extravilanul 

comunei Racoviteni 

Continuarea lucrărilor de topografie 

și cadastru, intabularea 

proprietăților din alte sectoare 

Primăria comunei 

Racoviţeni 
Primar 31.12.2023 

 
Modernizarea și eficientizarea 

sistemului de iluminat public 

Lucrări de întreținere a sistemului 

de iluminat public, achiziția și 

montarea de echipamente și sisteme 

performante pentru asigurarea 

iluminatului public  

Cerere de finanțate nr. 

IIP220222100012 privind 

modernizarea și eficientizarea 

sistemului de iluminat 

public,aferent DJ220,comuna 

Racoviteni, judetul Buzau depusă la 

Primăria comunei 

Racoviţeni 
Primar 31.12.2025 
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A.F.M. la data de 30.12.2022, 

 Primăria comunei Râmnicelu     

 
PARC FOTOVOLTAIC  Primăria comunei 

Râmnicelu 
Primar 

2023 

 

REABILITARE SI 

MODERNIZARE SCOALA NR.1 

RAMNICELU  

 
Primăria comunei 

Râmnicelu 
Primar 

2023 

 
COMPLEX SPORTIV 

RAMNICELU 

 Primăria comunei 

Râmnicelu 
Primar 

2023 

 

REABILITARE SI 

MODERNIZARE CAMIN 

CULTURAL SAT STIUBEI 

 
Primăria comunei 

Râmnicelu 
Primar 

2023 

 

EXTINDERE CANALIZARE 

SATELE STIUBEI, 

COLIBASI,FOTIN , COMUNA 

RAMNICELU  

 

Primăria comunei 

Râmnicelu 
Primar 

2023 

 
AMENAJARE PARC LOC/ 

JOACA  

 Primăria comunei 

Râmnicelu 
Primar 

2023 

 

MODERNIZARE DRUMURI DE 

INTERES LOCAL IN COMUNA 

RAMNICELU 

 
Primăria comunei 

Râmnicelu 
Primar 

2023 

 
INFIINTARE CENTRU 

INTEGRAT  

 Primăria comunei 

Râmnicelu 
Primar 

2023 

 

 

INFIINTARE SISTEM DE 

DISTRIBUTIE A GAZELOR 

NATURALE IN COMUNA 

RAMNICELU 

 

Primăria comunei 

Râmnicelu 
Primar 

2023 

 Primăria comunei Robeasca     

 
Amenajare  si modernizare parcuri 

si locuri de joacă 

 Primăria comunei 

Robeasca 
Primar 

decembrie 

2023 

 

Schimbare sursă şi tratarea apei în 

vederea îmbunătăţirii calităţii apei 

din sistemul centralizat al comunei 

Robeasca, judeţul Buzău 

 

Primăria comunei 

Robeasca 
Primar 

 

iunie 2023 
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Infiintare alimentare cu gaze 

 

 Primăria comunei 

Robeasca 
Primar 

decembrie 

2025 

 
Construire Pod peste râul Buzău 

 Primăria comunei 

Robeasca 
Primar 

Iunie 2025 

 
Asfaltare drumuri de interes local 

 Primăria comunei 

Robeasca 
Primar 

 

iunie 2024 

 
Modernizare drum comunal 

 Primăria comunei 

Robeasca 
Primar 

 

iunie 2025 

 
Instalatii fotovoltaice 

 Primăria comunei 

Robeasca 
Primar 

Iunie 2024 

 
Înfiinţare staţii de încărcare 

autovehicule electrice 

 Primăria comunei 

Robeasca 
Primar 

decembrie 

2023 

 
Renovare energetică Şcoala 

Gimnazială Robeasca 

 Primăria comunei 

Robeasca 
Primar 

decembrie 

2023 

 Primăria comunei Ruşeţu     

 

Modernizare drumuri locale -Modernizare infrastructură rutieră 

de interes local în satul Rușețu, 

comuna Rușețu, județul Buzău  

-betonare șanțuri și parcări publice 

Primăria comunei 

Ruşeţu 
Primar 

 

2023-2028 

 
Cadastrare sistematică Realizarea cadastrului sistematic la 

nivel local (intravilan și extravilan)  

Primăria comunei 

Ruşeţu 
Primar 

2023-2024 

 
Infrastructură sportivă Construirea unei săli de sport Primăria comunei 

Ruşeţu 
Primar 

2024 

 
Sistem sanitar Modernizare cabinete medicale din 

cadrul dispensarului medical uman 

Primăria comunei 

Ruşeţu 
Primar 

2023-2024 

 
Cultură Reabilitare cămin cultural Primăria comunei 

Ruşeţu 
Primar 

2023-2028 

 
Debirocratizarea adminsitrației 

publice locale 

Realizare platformă de plată on-line 

a impozitelor și taxelor locale 

Primăria comunei 

Ruşeţu 
Primar 

2023 

 Primăria comunei Săgeata     

 
Modernizare drumuri sătești în 

comuna Săgeata, județul Buzău 

 Primăria comunei 

Săgeata 
Primar 

 

MAI 2024 

 
Extindere rețea de canalizare și 

realizare branșamente în comuna 

 Primăria comunei 

Săgeata 
Primar 

 

NOIEMBRIE 
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Săgeata 2023 

 

Schimbarea sursei de captare și 

modernizarea sistemului de 

alimentare cu apă din comuna 

Săgeata 

 

Primăria comunei 

Săgeata 
Primar 

 

NOIEMBRIE 

2023 

 
Construire pod peste râul Buzău în 

comuna Săgeata 

 Primăria comunei 

Săgeata 
Primar 

DECEMBRIE 

2024 

 

Finalizarea “Modernizării Școlii 

Gimnaziale Nicolae Efrimescu din 

comuna Săgeata” 

 
Primăria comunei 

Săgeata 
Primar 

 

SEPTEMBRI

E 2023 

 

Finalizarea “Construirii sălii de 

festivități din satul Dâmbroca, 

comuna Săgeata” 

 
Primăria comunei 

Săgeata 
Primar 

DECEMBRIE 

2022 

 

Dotarea Scolii Gimnaziale Nicolae 

Efrimescu din comuna Sageata cu 

mobilier si aparatura la standarde 

europene 

 

Primăria comunei 

Săgeata 
Primar 

 

SEPTEMBRI

E 2023 

 

Lucrari de reabilitare moderata in 

vederea cresterii eficientei 

energetice- Scoala Bordusani, 

Comuna Sageate, Judetul Buzau 

 

Primăria comunei 

Săgeata 
Primar 

 

SEPTEMBRI

E 2024 

 Primăria comunei Săhăteni     

 

EXTINDERE  REȚEA DE 

ALIMENTARE CU APĂ 

POTABILĂ ÎN LOCALITĂȚILE 

GĂGENI SI ISTRITA DE JOS, 

COMUNA SAHATENI, 

JUDETUL BUZĂU ȘI 

ÎNFIINȚARE SISTEM DE 

CANALIZARE APE UZATE 

MENAJERE ÎN COMUNA 

SĂHĂTENI JUDETUL BUZĂU 

-SF modificat si completat – 

aprobat prin HCL 

-Certificat de urbanism 

-S-au depus documentatiile pentru 

avize 

-Cerere de finanțare nr.1061 

/11.02.2022 

Primăria comunei 

Săhăteni 
Primar 

 

 
 

 

2024 

 
SPRIJINIREA CONECTARII 

POPULATIEI CU VENITURI 

-s-a aprobat prin HCL Acordul de 

parteneriat si depunerea Cererii de 

Primăria comunei 

Săhăteni 
Primar 
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MICI LA RETELEL DE 

ALIMENTARE CU APA SI 

CANALIZARE EXISTENTE 

finantare de catre  Compania de 

Apa S.A. Buzau 

2024 

 

CONSTRUIRE ȘCOALĂ 

GIMNAZIALĂ, STR.ȘCOLII, 

NR.7, SAT SĂHĂTENI, 

COMUNA SĂHĂTENI, 

JUDEȚUL BUZĂU 

SF actualizat – aprobat prin HCL 

-Certificat de urbanism 

-S-au depus documentatiile pentru 

avize  

-Inregistrare documentatie -faza II  

nr.5432/03.02.2022 si clarificari 

Primăria comunei 

Săhăteni 
Primar 

2024 

 

CONSTRUIRE  DISPENSAR  

MEDICAL  SI  AMENAJARI 

EXTERIOARE,  SAT SĂHĂTENI,   

COMUNA SĂHĂTENI,  

CVARTAL 26,  PARCELELE  

1121,  1122,  1123 

-Nota conceptuala si tema de 

proiectare– aprobate prin HCL 

-Certificat de urbanism 

-Receptionare SF  

-S-au depus documentatiile pentru 

avize  

-Inregistrare documentatie -faza I  

nr.41802/20.09.2021 

Primăria comunei 

Săhăteni 
Primar 

 

 

 

2024 

 

SERVICII DE ÎNREGISTRARE 

SISTEMATICĂ A IMOBILELOR 

ÎN SISTEMUL INTEGRAT DE 

CADASTRU ȘI CARTE 

FUNCIARĂ, SITUATE ÎN UAT 

SĂHĂTENI DIN JUDEȚUL 

BUZĂU – LOT 63 

-S-a semnat Contractul nr. 

37568/15.07.2022 si s-au inceput 

lucrarile de cadastru sistematic 
Primăria comunei 

Săhăteni 
Primar 

 

 

 

2024 

 

CONSTRUIRE TEREN DE 

SPORT SINTETIC  ÎN SAT 

VINTILEANCA, COMUNA 

SĂHĂTENI, JUDEȚUL BUZĂU 

-Nota conceptuala si tema de 

proiectare– aprobate prin HCL 

-Certificat de urbanism 

  

Primăria comunei 

Săhăteni 
Primar 

 

2024 

 

CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ 

– PROIECT TIP 2, ÎN SATUL 

SĂHĂTENI, COMUNA 

SĂHĂTENI, JUDEȚUL BUZĂU 

-Solicitare inregistrata 

-Inregistrare documentatie -faza I  

nr.48186/01.09.2022 

Primăria comunei 

Săhăteni 
Primar 

 

2024 

 
RENOVAREA MODERATĂ, ÎN 

SCOPUL CREȘTERII 

-Aprobarea proiectului si a 

cheltuielilor proiectului prin HCL  

Primăria comunei 

Săhăteni 
Primar 
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EFICIENȚEI ENERGETICE, A 

CLĂDIRII DISPENSARULUI 

DIN SATUL VINTILEANCA 

COMUNA SĂHĂTENI, 

JUDEȚUL BUZĂU 

-Inregistrare Cerere finantare nr.C 

10-I3-3007 /14.10.2022 

2024 

 

RENOVAREA MODERATĂ, ÎN 

SCOPUL CREȘTERII  

EFICIENȚEI ENERGETICE, A 

CLĂDIRII PUBLICE PRIMĂRIA 

DIN COMUNA SĂHĂTENI, 

JUDEȚUL BUZĂU 

-Aprobarea proiectului si a 

cheltuielilor proiectului prin HCL 

-Inregistrare  Cerere finantare nr.C 

10-I3-3054 /14.10.2022 

Primăria comunei 

Săhăteni 
Primar 

 

 

2024 

 Primăria comunei Săpoca     

 

Servicii de consultanță proiect 

,,Dezvoltare sistem  inteligent de 

distribuire de gaze naturale în 

comuna Săpoca, județul Buzău 

Dezvoltare sistem  inteligent de 

distribuire de gaze naturale în 

comuna Săpoca, județul Buzău 

Primăria comunei 

Săpoca 
Primar 

Decembrie 

2023 

 

Executie lucrari ,, Modernizare 

drumuri de interes local în comuna 

Săpoca, județul Buzău 

Modernizare drumuri de interes 

local în comuna Săpoca, județul 

Buzău 

Primăria comunei 

Săpoca 
Primar 

Decembrie 

2023 

 

Servicii de inregistrare sistematică 

în cadrul Programului Național de 

Cadastru și Carte Funciară 

Înregistrare sistematică în cadrul 

Programului Național de Cadastru 

și Carte Funciară 

Primăria comunei 

Săpoca 
Primar 

Decembrie 

2023 

 

Proiectare si executie lucrari,, 

Reabilitare moderata Scoala 

Gimnazială Sapoca, comuna 

Săpoca, județul Buzău,, 

Reabilitare moderata Scoala 

Gimnazială Sapoca, comuna 

Săpoca, județul Buzău 

Primăria comunei 

Săpoca 
Primar 

Decembrie 

2023 

 

Proiectare si executie lucrari,, 

Reabilitare moderata Dispensar 

uman Sapoca, comuna Săpoca, 

județul Buzău 

Reabilitare moderata Dispensar 

uman Sapoca, comuna Săpoca, 

județul Buzău 

Primăria comunei 

Săpoca 
Primar 

Decembrie 

2023 

 

Eficientizarea sistemului de 

iluminat public in comuna 

Sapoca,judetul Buzau 

Eficientizarea sistemului de 

iluminat public in comuna 

Sapoca,judetul Buzau 

Primăria comunei 

Săpoca 
Primar 

Decembrie 

2023 

 Primăria comunei Sărulești     
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Modernizare drumuri locale 

Modernizare DC 104 DE LA 

KM+2,000 LA 

KM+4,400,INTRAVILAN/EXTRA

VILAN,SAT VALEA-LARGĂ,și 

DC 161-

INTRAVILAN/EXTRAVILAN,SA

T SĂRILE-CĂTUN,ULIȚA 

4(MURGOCI CRĂCIUN), ULIȚA 

4 bis(MIROIU ION),ULIȚA 

7(BÎCÎIN IONEL-DRÎMBU 

NICOLAE) COM.SĂRULEȘTI, 

JUD.BUZĂU. 

Primăria comunei 

Sărulești 
Primar 2024 

 Primăria comunei Scorţoasa     

 

-Creșterea gradului de acces la 

informații relevante a cetățenilor 

-Realizarea unui portal de tip e-

administraţie, prin intermediul 

căruia cetăţenii să poată să depună 

online documente, să consulte 

situaţia proprie şi stadiul 

soluţionarii cererilor şi totodată să 

primească notificări cu privire la 

stadiul acestora 

 

Primăria comunei 

Scorţoasa 
Primar Permanent 

 
Elaborare Strategia de dezvoltare a 

serviciilor sociale 

 Primăria comunei 

Scorţoasa 
Primar 2023 

 

Modernizare sistem de iluminat 

public                                                    

AFM sesiunea 2022 

 
Primăria comunei 

Scorţoasa 
Primar 

2023 

 

Infiintare sistem de alimentare cu 

apa in satele Gura Vaii, Scortoasa, 

Policiori si Plopeasa 

Infiintare sistem de canalizare in 

satele Gura Vaii, Scortoasa, 

Policiori si Plopeasa 

 

Primăria comunei 

Scorţoasa 
Primar 

 

 

 

2023 
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Servicii de consultanta/ depunere 

documentatii PNRR C10, TIC/TIS 

pentru Comuna Scortoasa 

 
Primăria comunei 

Scorţoasa 
Primar 

2023 

 

Consolidare, reabilitare și 

modernizare drumuri calamitate in 

comuna Scortoasa, judetul Buzau 

 
Primăria comunei 

Scorţoasa 
Primar 

2023 

 
Construire Baza sportiva 

multifunctionala de tip 2 

 Primăria comunei 

Scorţoasa 
Primar 

2023 

 
Reabilitare, modernizare, extindere 

si dotare Scoala primara Policiori 

 Primăria comunei 

Scorţoasa 
Primar 

2023 

 

Construire Sala de educatie fizica 

scolara in comuna Scortoasa, 

judetul Buzau  

 
Primăria comunei 

Scorţoasa 
Primar 

 

2023 

 

Lucrari de reabilitare moderata in 

vederea cresterii eficientei 

energetice - Scoala primara 

Plopeasa, Scoala primara Dâlma și 

Scoala gimnaziala Balta Tocila  

 

Primăria comunei 

Scorţoasa 
Primar 

 

 

2023 

 

Infiintare centru de colectare 

selectiva a deseurilor, cu aport 

voluntar in comuna Scortoasa, 

judetul Buzau                                   

 

Primăria comunei 

Scorţoasa 
Primar 

 

2023 

 

Infiintare parc fotovoltaic pentru 

consumul propriu al UAT 

Scortoasa; Servicii de consultanta 

pentru intocmire  

 

Primăria comunei 

Scorţoasa 
Primar 

 

 

2023 

 
Elaborare si actualizare PUG  Primăria comunei 

Scorţoasa 
Primar 

2023 

 
Amenajare piste de biciclete in 

comuna Scortoasa, judetul Buzau   

 Primăria comunei 

Scorţoasa 
Primar 

2023 

 

Extindere și dotare ambulatoriu de 

specialitate la dispensarul uman din 

comuna Scortoasa  si amenajare 

spațiu puncte sanitare 

 

Primăria comunei 

Scorţoasa 
Primar 

 

2023 
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Înființare rețea distribuție de gaze 

naturale 

 Primăria comunei 

Scorţoasa 
Primar 

2023 

 

-Construire creșă în satul Policiori 

prin includerea în Programul 

Național de Construcții de Interes 

Public sau Social Subprogramul 

,,Unități și instituții de invatamant 

de stat”; 

 

Primăria comunei 

Scorţoasa 
Primar 

 

 

2023 

 

Promovarea potentialului touristic 

și Promovarea si consolidarea 

monumentelor istorice 

 
Primăria comunei 

Scorţoasa 
Primar 

 

Permanent 

 
Înființare punct de informare 

turistică 

 Primăria comunei 

Scorţoasa 
Primar 

2023 

 

Dezvoltarea si modernizarea 

infrastructurii de sănătate si 

protectie socială 

Programe privind construirea de 

locuințe sociale pentru victime ale 

violenței domestice, abandon.etc. 

Primăria comunei 

Scorţoasa 
Primar 

 

Permanent 

 

SĂNĂTATE  

Asigurarea unor servicii de sănătate  

calitative și accesibile pentru toți 

cetățenii 

Suplimentarea punctelor sanitare cu 

respectarea programului de lucru a 

cadrelor medicale; 

Promovarea consultului (gratuit)la 

domiciliu pentru persoanele 

netransportabile 

Primăria comunei 

Scorţoasa 
Primar 

 

 

Permanent 

 

Dezvoltarea unui sistem de 

management care să prevină 

comportamentul neetic, şi care 

sprijină personalul în abordarea 

dilemelor etice care apar atunci 

când diferite valori ale instituţiei 

sunt în conflict 

-Sprijinirea consilierul de etica in 

vederea identificării factorilor, 

cauzelor declanșatoare a aspectelor 

neetice. 

-Măsuri care se impun spre 

aplicare: 

-Consolidarea încrederii reciproce, 

fidelității și respectului între lideri / 

manageri / angajați (de  

exemplu, prin monitorizarea 

continuității misiunii, viziunii și 

valorilor și prin reevaluarea și 

Primăria comunei 

Scorţoasa 
Primar 

 

Permanent 
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recomandarea normelor de bună 

guvernanță/conducere) 

 

Identificarea, dezvoltarea și 

utilizarea competențelor 

personalului, în concordanță cu 

obiectivele individuale și cele 

organizaționale 

Motivarea și sprijinirea angajaților 

din instituție și acționarea ca model 

prin promovarea unei culturi a 

încrederii reciproce și a respectului 

între lideri și angajați, prin măsuri 

proactive pentru prevenirea și 

combaterea oricărui tip de 

discriminare 

-Implicarea angajaților prin 

dezvoltarea dialogului deschis și a 

delegărilor de competențe, pentru 

susținerea bunăstării acestora si 

evaluarea gradului de satisfactie 

profesională. 

Primăria comunei 

Scorţoasa 
Primar 

 

 

 

 

 

 

2023 

 
Digitalizarea si simplificarea 

incasarilor si platilor 

 Primăria comunei 

Scorţoasa 
Primar 

2023 

 
Cresterea accesibilitatii serviciilor 

publice online 

 Primăria comunei 

Scorţoasa 
Primar 

2023 

 
Monitorizarea ajutoarelor naționale 

privind sectorul zootehnic 

 Primăria comunei 

Scorţoasa 
Primar 

Permanent 

 

Înregistrarea proprietăților 

imobiliare în sistemul informatic 

integrat de cadastru și publicitate 

imobiliară 

 

Primăria comunei 

Scorţoasa 
Primar 

 

Permanent 

 

Îmbunătățirea activității 

compartimentului Fond Funciar 

privitor la Emiterea/ Modificarea 

Titlurilor de proprietate 

 

Primăria comunei 

Scorţoasa 
Primar 

 

2023 

 
Implementarea Planului Național 

de Cadastru și Carte Funciar 

 Primăria comunei 

Scorţoasa 
Primar 

Permanent 

 
Îmbunătățirea și actualizarea 

suportului cartografic necesar 

 Primăria comunei 

Scorţoasa 
Primar 
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desfășurării unor activități specifice 

Îmbunătățirea calității serviciilor 

pentru cetățeni 

Permanent 

 
Monitorizarea suprafețelor agricole   Primăria comunei 

Scorţoasa 
Primar 

Permanent 

 

-Completarea bazei de date cu 

informații despre limitele 

administrative și intravilanele 

localităților 

 

Primăria comunei 

Scorţoasa 
Primar 

 

 

2023 

 Primăria comunei Scutelnici     

 

Modernizarea retelei de drumuri de 

interes local in comuna Scutelnici, 

judetul Buzau  

 
Primăria comunei 

Scutelnici 
Primar 

 

2024 

 
Programul National de Cadastru si 

Carte Funciara pilonul VIII  

 Primăria comunei 

Scutelnici 
Primar 

2023 

 

Cresterea Eficientei Energetice si 

Gestionarea Inteligenta a Energiei 

in Cladirile Publice-Caminul 

Cultural, Comuna Scutelnici, Sat 

Scutelnici, Judetul Buzau 

 

Primăria comunei 

Scutelnici 
Primar 

 

 

2025 

 

Infiintare Sistem de Alimentare cu 

Apa in Comuna Scutelnici, judetul 

Buzau 

 
Primăria comunei 

Scutelnici 
Primar 

 

2027 

 
Infiintare Sistem de Canalizare in 

Comuna Scutelnici, Judetul Buzau 

 Primăria comunei 

Scutelnici 
Primar 

2027 

 

Construire Centru Medical in 

Comuna Scutelnici, Sat Scutelnici, 

Judetul Buzau 

 Primăria comunei 

Scutelnici 
Primar 

 

2026 

 

Eficientizarea Sistemului de 

Iluminat Public In Comuna 

Scutelnici, Judetul Buzau 

 Primăria comunei 

Scutelnici 
Primar 

2025 

 

Achizitie si Instalare Sistem de 

Panouri Fotovoltaice in Comuna 

Scutelnici, judetul Buzau 

 Primăria comunei 

Scutelnici 
Primar 

 

2025 
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 Primăria comunei Siriu     

 

Construire retele de canalizare si 

statii de epurare in com. Siriu - 

Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apa si apa uzata 

din judetul Buzau 

 

Primăria comunei 

Siriu 
Primar 

 

 

2024 

 
Modernizarea iluminatului public  Primăria comunei 

Siriu 
Primar 

2023-2024 

 

Reabilitare energetica Scoala 

gimnaziala Lunca Jaristei, Comuna 

Siriu,judetul Buzau 

 
Primăria comunei 

Siriu 
Primar 

 

2024 

 

Reabilitare in vederea cresterii 

eficientei energetice a cladirii 

gradinita Lunca Jaristei,comuna 

Siriu,judetul Buzau 

 

Primăria comunei 

Siriu 
Primar 

 

 

2024 

 

Construire si dotare dispensar uman 

in sat Lunca Jaristei,comuna 

Siriu,judetul Buzau 

 
Primăria comunei 

Siriu 
Primar 

 

2024 

 
Construire pod peste raul Buzau in 

comuna Siriu,judetul Buzau 

 Primăria comunei 

Siriu 
Primar 

2023-2024 

 
Reabilitare infrastructura rutiera in 

comuna Siriu, judetul Buzau 

 Primăria comunei 

Siriu 
Primar 

 

2023-2024 

 
Extindere trotuare in comuna Siriu  Primăria comunei 

Siriu 
Primar 

2023-2024 

 
Cadastrare sistematica in comuna 

Siriu 

 Primăria comunei 

Siriu 
Primar 

2023 

 
Parcuri de joaca pentru copii  Primăria comunei 

Siriu 
Primar 

2023-2024 

 
Amplasarea sistemelor fotovoltaice 

in gospodarii din satul Gura Siriului 

 Primăria comunei 

Siriu 
Primar 

2023-2024 

 
Statii de reincarcare  pentru 

vehicule electrice 

 Primăria comunei 

Siriu 
Primar 

2023 

 
Renovare energetica a 4 blocuri de 

locuinte din comuna Siriu,judetul 

 Primăria comunei 

Siriu 
Primar 

 

2024 
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Buzau 

 

Achizitia si instalarea unui sistem 

de monitorizare si siguranta publica 

in comuna Siriu,judetul Buzau 

 
Primăria comunei 

Siriu 
Primar 

 

2024 

 
Actualizare Plan Urbanistic 

General 

 Primăria comunei 

Siriu 
Primar 

2024 

 Primăria comunei Smeeni     

 

Infiintare retea de canalizare si 

statie de epurare in satele Albesti, 

Caltuna, Udati-Manzu, Udati-

Lucieni, comuna Smeeni, judetul 

Buzau 

 

Primăria comunei 

Smeeni 
Primar 

2023 

 

Infiintare retea de canalizare si 

statie de epurare, extinderea si 

reabilitarea retelei de alimentare cu 

apa, statie de pompare, statie tratare 

si rezervor de stocare in comuna 

Smeeni, sat Smeeni, judetul Buzau 

 

Primăria comunei 

Smeeni 
Primar 

 

2023 

 

Extindere retea canalizare si statie 

de epurare in comuna Smeeni, sat 

Smeeni, judetul Buzau 

 
Primăria comunei 

Smeeni 
Primar 

2024 

 

Extindere canalizare in comuna 

Smeeni, satele Balaia, Smeeni, 

Moisica, judetul Buzau 

 
Primăria comunei 

Smeeni 
Primar 

2026 

 

Extinderea si modernizarea 

(inclusiv dotarea) Liceului 

Tehnologic  Agricol Smeeni 

 
Primăria comunei 

Smeeni 
Primar 

2026 

 

Reabilitare drumuri publice de 

interes local in comuna Smeeni, 

jud. Buzau 

 
Primăria comunei 

Smeeni 
Primar 

2025 

 
Reactualizare Plan Urbanistic 

General 

 Primăria comunei 

Smeeni 
Primar 

2023 

 
Potabilizare apa in comuna Smeeni, 

judetul Buzau 

 Primăria comunei 

Smeeni 
Primar 

2025 
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Modernizare drumuri agricole in 

comuna Smeeni, judetul Buzau 

 Primăria comunei 

Smeeni 
Primar 

2025 

 

Extindere si echipare ambulatoriu 

Spital de Boli Cronice Comuna 

Smeeni, judetul Buzau 

 
Primăria comunei 

Smeeni 
Primar 

2024 

 

Construire si dotare cresa in sat 

Smeeni, nr. Cadastral 20233, 

comuna Smeeni, judetul Buzau 

 
Primăria comunei 

Smeeni 
Primar 

2025 

 

Construire gradinita cu program 

normal 4 sali de grupa in comuna 

Smeeni, sat Smeeni,jud Buzau 

 
Primăria comunei 

Smeeni 
Primar 

2024 

 

Infiintare sistem inteligent de 

distributie gaze naturale in 

comunele Smeeni-satele 

apartinatoare Smeeni si Udati-

Manzu si Gheraseni – sat 

apartinator Gheraseni, Judetul 

Buzau 

 

Primăria comunei 

Smeeni 
Primar 

2027 

 

”Extindere/înființare sistem 

inteligent de distribuție gaze 

naturale în comuna Smeeni- satele 

aparținătoare : Bălaia, Moisica, 

Albești, Călțuna și Udați Lucieni, 

județul Buzău 

 

Primăria comunei 

Smeeni 
Primar 

2027 

 

Imprejmuire si amenajare alei 

centru social pentru persoane 

varstnice in comuna Smeeni, 

judetul Buzau 

 

Primăria comunei 

Smeeni 
Primar 

 

2027 

 
Renovare integrata blocuri in 

comuna Smeeni, judetul Buzau 

 Primăria comunei 

Smeeni 
Primar 

2027 

 

Achizitie microbuz nepoluant in 

comuna Smeeni, judetul Buzau + 

Realizare statii pentru vehicule 

electrice in comuna Smeeni 

 

Primăria comunei 

Smeeni 
Primar 

 

2027 



233 

 

 

Reabilitare seismica si 

imbunatatirea eficientei energetice 

in cadrul Scolii Gimnaziale cu cls I-

VIII din sat Smeeni, comuna 

Smeeni, judetul Buzau 

 

Primăria comunei 

Smeeni 
Primar 

 

2027 

 

Eficientizarea consumului de enrgie 

electrica la UAT comuna Smeeni, 

judetul Buzau prin instalarea de 

panouri fotovoltaice si pompe de 

caldura 

 

Primăria comunei 

Smeeni 
Primar 

 

 

2027 

 
Pavat alee carosabila centru sat 

Smeeni, com. Smeeni, jud. Buzau 

 Primăria comunei 

Smeeni 
Primar 

2027 

 

Reabilitarea, modernizarea, dotarea 

si extinderea unui dispensar 

medical in sat Smeeni, nr. Cadastral 

31791, comuna Smeeni, judetul 

Buzau 

 

Primăria comunei 

Smeeni 
Primar 

 

 

2027 

 

Construire Camin Cultural sat 

Albesti, comuna Smeeni, judetul 

Buzau 

 
Primăria comunei 

Smeeni 
Primar 

 

2027 

 

Construire dispensar uman în sat 

Albești, Nr. Cadastral 32108, CV 6, 

P 184-187, comuna Smeeni, judetul 

Buzău 

 

Primăria comunei 

Smeeni 
Primar 

 

2027 

 
Construire camin cultural in sat 

Caltuna 

 Primăria comunei 

Smeeni 
Primar 

2027 

 

Parcare si statii de incarcare 

vehicule electrice in comuna 

Smeeni, judetul Buzau 

 
Primăria comunei 

Smeeni 
Primar 

 

2027 

 

Infiintarea unui centru de colectare 

prin aport voluntar in comuna 

Smeeni, judetul Buzau 

 
Primăria comunei 

Smeeni 
Primar 

 

2025 

 Primăria comunei Stâlpu     

 Modernizare prin asfaltare drumuri  Primăria comunei Primar 2023 
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de interes local, sat Stâlpu, com. 

Stâlpu; Refacere și includerea 

drumurilor locale de pe partea 

dreaptă a D.J. Merei - Costești 

Stâlpu 

 
Înființare rețea de canalizare cu 

stație de epurare în com. Stâlpu 

 Primăria comunei 

Stâlpu 
Primar 2023 

 

Modernizare prin asfaltare drumuri 

de interes local, în comuna Stălpu, 

etapa II 

 
Primăria comunei 

Stâlpu 
Primar 2024 

 

Extinderea sistemului de canalizare 

a apelor uzate menajere în comuna 

Stălpu 

 
Primăria comunei 

Stâlpu 
Primar 2024 

 Primăria comunei Tisău     

 

Înființare sistem inteligent de 

distribuție gaze naturale în satele 

Izvoru, Grăjdana, Haleș, Pădurenii, 

Strezeni, Tisău și Valea Sălciilor 

aparținătoare comunei Tisău, 

județul Buzău 

 

Primăria comunei 

Tisău 
Primar 

 

 

2024 

 

Modernizare drumuri de interes 

local în satele comunei Tisău, 

județul Buzău 

 Primăria comunei 

Tisău Primar 

2023-2024 

 
Construire sediu primărie, Comuna 

Tisău 

 Primăria comunei 

Tisău 
Primar 

2024 

 
Reabilitare Cămin Cultural 

Grăjdana 

 Primăria comunei 

Tisău 
Primar 

2024 

 

Implementare sistem alimentare cu 

apă pentru satele Izvoranu și 

Bărbuncești 

 
Primăria comunei 

Tisău 
Primar 

2024 

 

Branșamente sistem de alimentare 

cu apă și înființare rețea de 

canalizare în comuna Tisău, județul 

Buzău 

 Primăria comunei 

Tisău 
Primar 

2024 

 Înnoirea parcului de vehicule  Primăria comunei Primar 2023 
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destinate transportului 

public(achiziția de vehicule 

nepuluante) 

Tisău 

 Primăria comunei Topliceni     

 
Creșterea calității infrastructurii 

rutiere de transport,  

Modernizare drumuri de interes 

local 

Primăria comunei 

Topliceni 
Primar 2024 

 

Dezvoltarea infrastructurii de apa si 

apa uzata  

Realizare retea de  alimentare cu 

apa si retea de canalizare in 

localitatile Topliceni, Raducesti, 

Babeni. 

Primăria comunei 

Topliceni 
Primar 2027 

 
Extinderea și modernizarea 

rețelelor de gaze naturale 

Realizare  retea  gaze Primăria comunei 

Topliceni 
Primar 2024 

 

Dezvoltarea și modernizarea 

infrastructurii de sănătate și 

protecție socială 

Construire dispensar uman in satul 

Babeni 

Primăria comunei 

Topliceni 
Primar 2024 

 
Realizarea cadastrului sistematic;   Se realizeaza la data actuala Primăria comunei 

Topliceni 
Primar 2023 

 
Construirea de infrastructură 

sportivă;      

Sala de sport in satul Topliceni 

Teren minifotbal satul Dedulesti 

Primăria comunei 

Topliceni 
Primar 2024 

 
 Reabilitarea energetică a clădirilor. Reabilitare energetica Scoala 

Topliceni 

Primăria comunei 

Topliceni 
Primar 2024 

 Primăria comunei Țintești     

 

Construire sala de sport 

scolara,Scoala Gimnaziala 

Pogonele ,comuna Tintesti 

 Primăria comunei 

Țintești 

Primar 2024 

 

Alimentare cu apa satele 

Tintesti,Maxenu,Pogonele Odaia 

Banului comuna Tintesti -FAZA 1 

 Primăria comunei 

Țintești 
Primar 2026 

 

Canalizare apa menajera satele 

Tintesti,Maxenu,Pogonele Odaia 

Banului comuna Tintesti -FAZA 1 

 Primăria comunei 

Țintești 
Primar 2026 

 

Asigurarea infrastructurii pentru 

transportul verde – ITS/alte 

infrastructuri TIC 

 Primăria comunei 

Țintești 
Primar 2024 
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 Asigurarea infrastructurii pentru 

transportul verde – piste pentru 

biciclete (și alte vehicule electrice 

ușoare) la nivel local/metropolitan 

  

Primăria comunei 

Țintești 

 

Primar 
2024 

 Primăria comunei Ulmeni     

 

Modernizarea si extinderea 

retelelor de apa si canal 

-Infiintare retea de canalizare apa 

uzata menajera si statie de epurare 

in satele Baltareti, Clondiru si 

Sarata, comuna Ulmeni, judetul 

Buzau 

- Infiintare retea de canalizare apa 

uzata menajera si statie de epurare 

in satele Ulmeni si Vilcele, comuna 

Ulmeni, judetul Buzau 

Primăria comunei 

Ulmeni  
Primar 2027 

 

Modernizarea si construirea de 

unitati de invatamant 

-Modernizare Scoala Gimnaziala 

“Inv. Nicolae Ispas”, sat Clondiru, 

comuna Ulmeni 

- Renovare energetica Gradinita 

Clondiru, comuna Ulmeni 

- Renovare integrata Scoala 

gimnaziala Ulmeni 

Primăria comunei 

Ulmeni  
Primar 

      2024 

 

 

 

2026 

 

Extinderea si modernizarea 

retelelor de gaze naturale 

Infiintare distributie gaze naturale 

in comuna Stalpu, Judetul Buzau; 

Infiintare distributie gaze naturale 

presiune medie in comuna Ulmeni, 

Judetul Buzau 

Primăria comunei 

Ulmeni  
Primar 2027 

 

Realizarea cadastrului sistematic Servicii de inregistrare sistematica 

in Sistemul integrat de cadastru si 

Carte funciara a imobilelor situate 

in UAT Ulmeni, jud. Buzau 

Primăria comunei 

Ulmeni  

 

Primar 

 

2023 

 Primăria comunei Unguriu     

 

Construire si dotare dispensar 

medical in satul Unguriu, comuna 

Unguriu, judetul Buzau 

 
Primăria comunei 

Unguriu  
Primar 2023 
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Executare foraj apa dulce  Primăria comunei 

Unguriu  
Primar 

2023 

 
Extinderea retelei de canalizare in 

satele Unguriu si Ojasca 

 Primăria comunei 

Unguriu  
Primar 

2023 

 

Cresterea eficientei energetice a 

sistemului de iluminat public in 

comuna Unguriu, judetul Buzau 

 
Primăria comunei 

Unguriu  
Primar 

 

2023 

 
Construire camin cultural  Primăria comunei 

Unguriu  
Primar 

2023 

 
Construire piste pentru biciclete in 

comuna Unguriu, judetul Buzau 

 Primăria comunei 

Unguriu  
Primar 

2023 

 

Extindere conducte sisteme de 

distributie gaze naturale in comuna 

Unguriu 

 
Primăria comunei 

Unguriu  
Primar 

 

2023 

 

Modernizare drum comunal 

DC271, comuna Unguriu, judetul 

Buzau 

 
Primăria comunei 

Unguriu  
Primar 

 

2023 

 Primăria comunei Vadu Paşii     

 
Unitate de ingrijire la domiciliu in 

comuna Vadu Pasii 

 Primăria comunei  

Vadu Paşii  
Primar 

2023 

 

Infiintare sistem inteligent de 

distributie gaze naturale in comuna 

vadu pasii, satele apartinatoare 

Bajani, Focsanei, Gura 

Calnauluiscurtesti, Stancesti Si 

Vadu Pasii, Judetul Buzau 

 

Primăria comunei  

Vadu Paşii  
Primar 

 

 

 

2025 

 
Extindere si modernzare iluminat 

public  

 Primăria comunei  

Vadu Paşii  
Primar 

2023 

 
Extindere sau infiintare retea de 

alimentare cu energie electrica 

 Primăria comunei  

Vadu Paşii  
Primar 

2023 

 

Extindere si modernizare retea 

distributie alimentare cu apa in 

comuna Vadu Pasii 

 
Primăria comunei  

Vadu Paşii  
Primar 

 

2023 

 Infiintare sistem de canalizare  Primăria comunei  Primar  
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menajeara si modernizare sistem de 

alimentare cu apa in comuna Vadu 

Pasii, judetul Buzau 

Vadu Paşii   

2023 

 

Extindere gospodarie de apa in sat 

Scurtesti, comuna Vadu Pasii, 

judetul Buzau 

 
Primăria comunei  

Vadu Paşii  
Primar 

 

2023 

 
Asfaltare drumuri locale in sat 

Vadu Pasii 

 Primăria comunei  

Vadu Paşii  
Primar 

2024 

 

Extindere rețea de canalizare și 

modernizare sistem de alimentare 

cu apă în comuna Vadu Pașii, 

Județul Buzău 

 

Primăria comunei  

Vadu Paşii  
Primar 

 

2024 

 
Modernizare drumuri locale in 

comuna Vadu Pasii 

 Primăria comunei  

Vadu Paşii  
Primar 

2024 

 

Creșterea eficientei energetice la 

școala gimnazială din satul 

Stăncesti, Comuna Vadul Pașii, 

Județul Buzău 

 

Primăria comunei  

Vadu Paşii  
Primar 

 

2024 

 

Reabilitare scoala in localitatea 

Scurtesti, comuna Vadu Pasii, 

judetul Buzau 

 
Primăria comunei  

Vadu Paşii  
Primar 

 

2024 

 

Sistem de monitorizare si siguranta 

a spatiului public in Com. Vadu 

Pasii Jud. Buzau 

 
Primăria comunei  

Vadu Paşii  
Primar 

 

2024 

 

Asigurarea infrastructurii pentru 

transportul verde – ITS/alte 

infrastructuri TIC/ baza de date 

deschise GIS 

 

Primăria comunei  

Vadu Paşii  
Primar 

 

2024 

 
Primăria comunei Valea 

Râmnicului 

 
   

 

Modernizarea si extinderea retelei 

de drumuri comunale 

Modernizarea strazilor din satul 

Rubla si imbunatatirea 

infrastructurii rutiere prin betonarea 

santurilor 

Primăria comunei  

Valea Râmnicului  
Primar 

2023 
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Modernizare si construire drumuri 

si poduri 

Construire pod trafic usor peste 

albia raului Ramnicu Sarat faza de 

proiectare 

Primăria comunei  

Valea Râmnicului  
Primar 

2023 

 
Extinderea retelei de alimentare cu 

apa 

Extindere conducta de apa 8,8 km Primăria comunei  

Valea Râmnicului  
Primar 

2023 

 
Extinderea retelei de canalizare in 

comuna Valea Ramnicului 

Proiectare Primăria comunei  

Valea Râmnicului  
Primar 

2023 

 
Realizarea retelei de alimentare cu 

gaze naturale 

Extindere retea de gaze naturale in 

satul Oreavul 

Primăria comunei  

Valea Râmnicului  
Primar 

2023 

 
Amenajarea unui parc comunal Proiectare si executie Centru de 

Agrement Oreavul 

Primăria comunei  

Valea Râmnicului  
Primar 

2023 

 

Sustinerea si promovarea 

evenimentelor locale 

Servicii culturale: Ziua Comunei, 8 

Martie, Balul Seniorilor, Ziua 

Nationala a Roamniei, Ziua Eroilor 

Primăria comunei  

Valea Râmnicului  
Primar 

2023 

 

Modernizarea scolilor si 

gradinitelor din comuna Valea  

Ramnicului 

Dotarea claselor, laboratoarelor de 

informatica 
Primăria comunei  

Valea Râmnicului  
Primar 

2023 

 

Extindere si reabilitare camine 

culturale, elaborarea de studii 

privind patrimoniul cultural cu 

posibilitatea de valorificare a 

acestora si punerea lor la dispozitia 

comunitatii prin intermediul 

caminului cultural 

 

 

 

Reabilitare sali de festivitati 

Oreavul si Rubla 

Primăria comunei  

Valea Râmnicului  
Primar 

2023 

 

Amenajarea si dotarea unei centru 

de joaca si recreere pentru copii 

comunei 

Locuri de joaca pentru copiii in 

Rubla si Satul Nou 
Primăria comunei  

Valea Râmnicului  
Primar 

2023 

 

Amenajarea si dotarea aferenta 

pentru centre de ingrijire batrani si 

persoane cu nevoi speciale 

Proiectare 
Primăria comunei  

Valea Râmnicului  
Primar 

2023 

 

Cresterea eficientei energetice prin 

modernizarea iluminatului public in 

comuna 

Proiect tehnic implementare  
Primăria comunei  

Valea Râmnicului  
Primar 

2023 

 Dezvoltarea serviciilor comunale si Procurarea de utilaje Primăria comunei  Primar 2023 
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PSI Valea Râmnicului  

 Primăria comunei Valea Salciei     

 
Modernizare strazi  in comuna 

Valea Salciei,judetul Buzau  

 Primăria comunei  

Valea Salciei  
Primar 2023 

 Primăria comunei Vâlcelele     

 
MODERNIZARE RENOVARE 

DOTARE CAMIN CULTURAL” 

 Primăria comunei  

Vâlcelele  
Primar 

2023 

 
REABILITARE DRUMURI DE 

EXPLOATARE AGRICOLA ” 

 Primăria comunei  

Vâlcelele  
Primar 

2024 

 

REABILITARE PRIN 

ASFALTARE DRUMURI 

LOCALE” 

 
Primăria comunei  

Vâlcelele  
Primar 

2024 

 

ADUCTIUNE DE LA 

GOSPODARIA DE APA DIN 

COMUNA GRADISTEA, 

JUDETUL BRAILA PANA LA 

GOSPODARIA DE APA DIN 

COMUNA VALCELELE, 

JUDETUL BUZAU” 

 

Primăria comunei  

Vâlcelele  
Primar 

2024 

 

DOTAREA CU MOBILIER, 

MATERIALE DIDACTICE SI 

ECHIPAMENTE DIGITALE A  

SCOLII GIMANZIALE 

VALCELELE SI A UNITATILOR 

ANEXE” 

 

Primăria comunei  

Vâlcelele  
Primar 

2024 

 

INFIINTARE SALA DE SPORT 

SCOALA GIMNAZIALA 

VALCELELE 

 
Primăria comunei  

Vâlcelele  
Primar 

2024 

 Primăria comunei Vernești     

 
Construire de infrastructura 

sportiva 

Construire baza sportiva Primăria comunei  

Vernești  
Primar 

2024 

 
Construire de infrastructure 

sportiva 

Construire sala sport  Primăria comunei  

Vernești 
Primar 

2024 

 Modernizarea si extinderea Proiect regional de dezvoltare a Primăria comunei  Primar  
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retelelor de apa si canal  infrastructurii de apa si apa uzata 

din judetul Buzau 

Vernești 2024 

 
Modernizarea si extinderea 

retelelor de apa si canal  

Infiintare sistem de alimentare cu 

apa in satul Sasenii  pe Vale 

Primăria comunei  

Vernești 
Primar 

2024 

 

Dezvoltarea si modernizarea 

infrastructurii de sanatate si 

protectie sociala 

Modernizare si extindere sistem de 

monitorizare si supraveghere video 

spatiul public din Comuna Vernesti 

Primăria comunei  

Vernești 
Primar 

 

2024 

 
Modernizarea drumurilor judetene 

si comunale 

Modernizare asfaltare si extindere 

retea drumuri comunale 

Primăria comunei  

Vernești 
Primar 

2023 

 
Extinderea si modernizarea 

retelelor de gaze naturale 

Extinderea retelelor de alimentare 

cu gaze naturale 

Primăria comunei  

Vernești 
Primar 

2024 

 
Realizarea cadastrului sistematic Cadastru sistematic Primăria comunei  

Vernești 
Primar 

2023 

 
Reabilitarea energetica a cladirilor Modernizare iluminat public Primăria comunei  

Vernești 
Primar 

2024 

 

Reabilitarea energetica a cladirilor Construirea de locuinte n-ZEB-plus 

pentru tineri/locuintede serviciu 

pentru specialist din sanatate si 

invatamant in Comuna Vernesti 

Primăria comunei  

Vernești 
Primar 

 

2024 

 

Reabilitarea energetica a cladirilor Renovare integrata, consolidare 

seismica si renovare energetic 

moderata a cladirii publice Cladire 

Dispensar Candesti , din Comuna 

Vernesti, judetul Buzau 

Primăria comunei  

Vernești 
Primar 

 

 

2024 

 

Reabilitarea energetica a cladirilor Renovare integrata, consolidare 

seismica si renovare energetic 

moderata a cladirii publice Scoala 

Generala Niscov din Comuna 

Vernesti, judetul Buzau 

Primăria comunei  

Vernești 
Primar 

 

2024 

 

Reabilitarea energetica a cladirilor Reabilitare moderata a cladirii 

publice Cladire Camin Cultural 

Vernesti 

Primăria comunei  

Vernești 
Primar 

 

2024 

 
Dezvoltarea si modernizarea 

infrastructurii de sanatate si 

Amenajare spatiu adapost social Primăria comunei  

Vernești 
Primar 

 

2023 
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protectie sociala 

 
Modernizarea si construirea de 

unitati de invatamant 

Reabilitare, modernizare si dotare 

Camin Cultural Vernesti 

Primăria comunei  

Vernești 
Primar 

2024 

 

Modernizarea si construirea de 

unitati de invatamant 

Construire proiect tip – Cresa 

medie pentru maxim 7 grupe / 70 

de copii 

Primăria comunei  

Vernești 
Primar 

 

2024 

 

Modernizarea si construirea de 

unitati de invatamant 

Construire proiect tip – Cresa 

medie pentru maxim 7 grupe / 70 

de copii 

Primăria comunei  

Vernești 
Primar 

 

2024 

 
Modernizarea drumurilor judetene 

si comunale 

Modernizare si amenajare trotuare 

comuna vernesti  

Primăria comunei  

Vernești 
Primar 

2023 

 

Dezvoltarea si modernizarea 

infrastructurii de sanatate si 

protectie sociala 

Construire adapost caini 
Primăria comunei  

Vernești 
Primar 

 

2024 

 

Dezvoltarea si modernizarea 

infrastructurii de sanatate si 

protectie sociala 

Infiintare centru de colectare prin 

aport voluntar in Comuna Vernesti 
Primăria comunei  

Vernești 
Primar 

 

2024 

 Primăria comunei Vintilă Vodă     

 

Modernizarea drumurilor  publice  Modernizare drumuri de interes 

local în com. Vintilă Vodă, jud. 

Buzău  

Primăria comunei  

Vintilă Vodă  
Primar 2025 

 
Modernizare drum local Modernizare drum de interes local 

în com. Vintilă Vodă, jud. Buzău 

Primăria comunei  

Vintilă Vodă  
Primar 2025 

 

Reabilitarea energetică a clădirilor 

publice  

Reabilitare în vederea creşterii 

eficienţei energetice a clădirii 

Şcoala Niculeşti, sat Niculeşti, 

com. Vintilă Vodă, jud. Buzău 

Primăria comunei  

Vintilă Vodă  
Primar 2023 

 

Reabilitarea energetică a clădirilor 

publice 

Reabilitare în vederea creşterii 

eficienţei energetice a clădirii 

Şcoala Sârbeşti, sat Sârbeşti, com. 

Vintilă Vodă, jud. Buzău 

Primăria comunei  

Vintilă Vodă  
Primar 2023 

 

Reabilitare cămin cultural Reabilitare şi modernizare Cămin 

Cultural în com. Vintilă Vodă, jud. 

Buzău 

Primăria comunei  

Vintilă Vodă  
Primar 2024 
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 Primăria comunei Viperești     

 
Extindere si modernizare retelei de 

alimentare cu apa 

 Primăria comunei  

Viperești 
Primar 

 

2024 

 
Modernizare si extinderea retelei de 

drumuri locale 

 Primăria comunei  

Viperești 
Primar 

 

2024 

 
Reabilitare si modernizare camin 

cultural 

 Primăria comunei  

Viperești 
Primar 

2024 

 
Construire pod peste raul Buzau  Primăria comunei  

Viperești 
Primar 

 

2024 

 
Reabilitare-modernizare scoala  Primăria comunei  

Viperești 
Primar 

 

2024 

 
Construire dispensar  Primăria comunei  

Viperești 
Primar 

 

2024 

 
Realizarea retelei de alimentare cu 

gaze naturale 

 Primăria comunei  

Viperești 
Primar 

 

2024 

 

 

Realizarea unui sistem de colectare 

si depozitare a deseurilor 

 
Primăria comunei  

Viperești 
Primar 

 

2024 

 

Restaurarea, consolidarea si 

conservarea obiectivelor de 

patrimoniu cultural si natural din 

spatiul rural in vederea introducerii 

acestora in circuitul turistic 

 

Primăria comunei  

Viperești 
Primar 

 

 

2024 

 Primăria comunei Zărneşti     

 

Retea publica de canalizare a apelor 

uzate menajere si statie de epurare 

in localitatile 

Zarnesti,Fundeni,Vadu 

Soresti,com.Zarnesti, jud.Buzau 

 

Primăria comunei  

Zărneşti  
Primar 2023 

 
Modernizare drumuri de interes 

local in comuna Zarnesti,jud.Buzau 

 Primăria comunei  

Zărneşti  
Primar 2024 

 

Construire trotuare si rigole de 

preluare a apelor pluviale DJ 220, 

comuna Zarnesti 

 
Primăria comunei  

Zărneşti  
Primar 2023 
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Amplasare statii  de reincarcare 

vehicole electrice 

 Primăria comunei  

Zărneşti  
Primar 2024 

 
Reabilitare termica a Gradinitei 

Vadu Soresti 

 Primăria comunei  

Zărneşti  
Primar 2024 

 
Cadastrare sistematica 

 Primăria comunei  

Zărneşti  
Primar 2028 

 Primăria comunei Ziduri     

 
Modernizarea infrastructurii rutiere 

locale 

 Primăria comunei  

Ziduri 
Primar 

31.12.2024 

 
Înființarea/extinderea rețelei de 

alimentare cu apă 

 Primăria comunei  

Ziduri 
Primar 

31.12.2023 

 
Înființarea rețelei de canalizare și a 

stației de epurare 

 Primăria comunei  

Ziduri 
Primar 

31.12.2024 

 
Reabilitarea și modernizarea 

sediului primăriei 

 Primăria comunei  

Ziduri 
Primar 

31.12.2023 

 

Înființarea sistemului de colectare 

selectivă, a spațiului de depozitare 

temporară și transportul deșeurilor 

 
Primăria comunei  

Ziduri 
Primar 

 

31.12.2024 

 
Modernizarea și reabilitarea rețeleu 

de iluminat public 

 Primăria comunei  

Ziduri 
Primar 

31.12.2023 

 
Refacerea perdelelor forestiere de 

protectie 

 Primăria comunei  

Ziduri 
Primar 

31.12.2023 

 

Modernizarea și dotarea 

corespunzătoare a dispensarului 

uman 

 
Primăria comunei  

Ziduri 
Primar 

 

31.12.2023 

 
Dotarea serviciului voluntar pentru 

situații de urgență 

 Primăria comunei  

Ziduri 
Primar 

31.12.2023 

 

 


