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Portofoliul proiectelor propuse si sursele de finantare 

Anexa SIDU Buzau 

 
 
 

Nr.crt 

 
 

Obiectiv specific SIDU 

 
 

Obiective specifice cheie 

 

 
Cod 

Proiect 

 
 

Proiect propus 

 

Gradul de 

maturitate 

(Fisa/idee de 

proiect,SF/PT,etc) 

 
Durata 

estimata a 

proiectului 

 

Valoarea 

estimată a 

proiectului 

(Mii Euro) 

 
Categorie de 

importanta 

proiect 

 
 

Surse de finantare 

1 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Interventii majore asupra 

retelei stradale 

P01 Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe 

coridoarele deservite de transportul public-Etapa 1 

Fisa/Idee de proiect 2017 -2019 12.000,00 PRIORITAR POR 2014-2020 

Axa 4 

Prioritatea de investiție 4.1/ 

Buget local / Fonduri naționale 

2 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Interventii majore asupra 

retelei stradale 

P02 Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe 

coridoarele deservite de transportul public-Etapa 2 

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2019 22.000,00 PRIORITAR POR 2014-2020 

Axa 4 

Prioritatea de investiție 4.1/ 

Buget local / Fonduri naționale 

3 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Interventii majore asupra 

retelei stradale 

P03 Dezvoltarea infrastructurii rutiere în zonele de extindere a 

intravilanului 

Fisa/Idee de proiect 2024 – 2030 10.000,00 NORMAL Buget local / Fonduri naționale 

4 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Interventii majore asupra 

retelei stradale 

P04 Reabilitarea și modernizarea rețelei rutiere urbane la nivelul 

Municipiului Buzău 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2030 20.000,00 NORMAL FEDR (Programul Operational Regional 

Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile) 

Buget local 

5 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Interventii majore asupra 

retelei stradale 

P05 Reabilitarea și amenajarea trotuarelor, pentru asigurarea unui trafic 

pietonal în condiții de siguranță 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2019 8.000,00 NORMAL Buget local / Fonduri naționale / POR 2014-2020, Axa 4, Prioritatea de 

investiție 4.1 

6 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Interventii majore asupra 

retelei stradale 

P06 Realizarea într-o etapă de largă perspectivă a unui pasaj denivelat 

subteran/suprateran pe sub/peste liniile de cale ferată ale gării și 

zona industrială de sud a orașului, corelat cu un P.U.Z. 

Fisa/Idee de proiect 2024 – 2030 4.000,00 NORMAL Buget local / Fonduri naționale 

7 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Modernizarea transportului 

public 

P07 Studiu pentru analiza soluțiilor de dezvoltare extinsă a ariei de 

acoperire a transportului public urban și creșterea nivelului de 

accesibilitate al populației la acest mod de transport 

Fisa/Idee de proiect 2017 -2018 60,00 NORMAL FEDR (Programul Operational Regional 

Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile) 

Buget local 

8 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Modernizarea transportului 

public 

P08 Crearea infrastructurii de transport public (stații călători, rețea 

comunicații fibră optică) în zonele de dezvoltare extinsă a ariei de 

acoperire a transportului public urban. 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2019 2.000,00 NORMAL FEDR (Programul Operational Regional 

Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile) 

Buget local 

9 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Modernizarea transportului 

public 

P09 Modernizarea și creșterea gradului de atractivitate și siguranță al 

transportului public urban (Dispecerat, stații modernizate, camere 

supraveghere, informare cetățeni în stații) 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2019 5.000,00 PRIORITAR POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale 

10 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Modernizarea transportului 

public 

P10 Modernizarea parcului de vehicule de transport public local, prin 

achiziția de vehicule de transport public electrice/hibride/CNG, 

inclusiv infrastructura de alimentare electrică necesară 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2019 3.500,00 PRIORITAR FEDR (Programul Operational Regional 

Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile) 

Buget local 

Fonduri guvernamentale 

11 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Modernizarea transportului 

public 

P11 Reabilitarea depoului pentru vehiculele de transport public Fisa/Idee de proiect 2018 - 2020 1.000,00 PRIORITAR FEDR (Programul Operational Regional 

Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile) 

12 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Modernizarea tranportului de 

marfa 

P12 Reabilitarea infrastructurii rutiere pe centurile ocolitoare ale 

municipiului, în scopul creșterii siguranței traficului și a vitezei 

comerciale de deplasare pentru transportul de marfă 

Fisa/Idee de proiect 2018 - 2020 20.000,00 NORMAL FEDR (Programul Operational Regional 

Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile) 

Buget local 



13 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Modernizarea tranportului de 

marfa 

P13 Finalizarea lucrărilor de consolidare a podului de peste Râul Buzău, 

de pe DN2 

Fisa/Idee de proiect 2024 – 2030 4.500,00 NORMAL FEDR (Programul Operational Regional 

Axa Prioritara 5 - Conservarea, protectia si valorificarea durabila a 

patrimoniului cultural) 

Buget Consiliu Judetean 

Fonduri guvernamentale 

14 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Modernizarea tranportului de 

marfa 

P14 Construirea unui nou tronson al arterei inelare în partea de sud a 

municipiului, care să facă o legătură directă între pasajul denivelat 

existent pe DN2 Ploiești și intersecția DN2 – Urziceni cu Bd. 

Industriei 

Fisa/Idee de proiect 2024 – 2030 5.000,00 NORMAL Buget local / Fonduri naționale 

15 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Modernizarea tranportului de 

marfa 

P15 Sistematizarea intersecției între DN2B-Urziceni, Bd. Industriei și 

artera de ocolire propusă, prin realizarea unui pasaj denivelat și 

restructurarea pasajului denivelat de pe DN2-Ploieşti 

Fisa/Idee de proiect 2024 – 2030 10.000,00 NORMAL Buget local / Fonduri naționale 

16 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Modernizarea tranportului de 

marfa 

P16 Consolidarea podului de peste râul Buzău, pe DC 15 spre Vadu Pașii Fisa/Idee de proiect 2024 – 2030 4.000,00 NORMAL Buget local / Fonduri naționale 

Buget Consiliu Judetean 

Fonduri guvernamentale 

17 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Modernizarea tranportului de 

marfa 

P17 Amenajarea de locuri parcare/ încărcare/ descărcare/ depozitare 

marfă, pentru reducerea impactului acestor operațiuni asupra 

traficului general 

Fisa/Idee de proiect 2024 – 2030 1.500,00 NORMAL Buget local / Fonduri naționale 

18 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Crearea/ modernizarea 

mijloacelor alternative de 

mobilitate (deplasari cu 

bicicleta, mersul pe jos si 

persoane cu mobilitate 

scazuta) 

P18 Studiu de oportunitate privind implementarea unui sistem integrat 

de management al parcarilor publice in municipiul Buzau 

Fisa/Idee de proiect 2017 30,00 NORMAL Buget local 

19 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Crearea/ modernizarea 

mijloacelor alternative de 

mobilitate (deplasari cu 

bicicleta, mersul pe jos si 

persoane cu mobilitate 

scazuta) 

P19 Amenajarea de zone pietonale compacte în zona centrală a orașului Fisa/Idee de proiect 2017 – 2023 3.000,00 NORMAL POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale 

20 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Crearea/ modernizarea 

mijloacelor alternative de 

mobilitate (deplasari cu 

bicicleta, mersul pe jos si 

persoane cu mobilitate 

scazuta) 

P20 Extinderea zonelor pietonale la nivelul municipiului Fisa/Idee de proiect 2017 – 2023 5.000,00 PRIORITAR POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale 

21 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Crearea/ modernizarea 

mijloacelor alternative de 

mobilitate (deplasari cu 

bicicleta, mersul pe jos si 

persoane cu mobilitate 

scazuta) 

P21 Reabilitarea aleilor pietonale și rutiere din incinta cartierelor 

rezidențiale 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2020 2.500,00 NORMAL Buget local 

22 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Crearea/ modernizarea 

mijloacelor alternative de 

mobilitate (deplasari cu 

bicicleta, mersul pe jos si 

persoane cu mobilitate 

scazuta) 

P22 Studiu în vederea amenajării unei rețele de piste de biciclete, care 

să permită circulația în condiții de siguranță a utilizatorilor acestui 

mod de transport 

Fisa/Idee de proiect 2017 30,00 PRIORITAR POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale 

23 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Crearea/ modernizarea 

mijloacelor alternative de 

mobilitate (deplasari cu 

bicicleta, mersul pe jos si 

persoane cu mobilitate 

scazuta) 

P23 Amenajarea unei rețele de piste de biciclete care să asigure legătura 

între punctele de interes din oras. 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2019 4.000,00 PRIORITAR POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale 



24 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Crearea/ modernizarea 

mijloacelor alternative de 

mobilitate (deplasari cu 

bicicleta, mersul pe jos si 

persoane cu mobilitate 

scazuta) 

P24 Spațiu multifuncțional de recreere, sport și învățare activă a 

regulilor de conduită în trafic pentru tinerii bicicliști, în scopul 

promovării siguranței și securității în trafic 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2019 450,00 NORMAL POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale 

25 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Crearea/ modernizarea 

mijloacelor alternative de 

mobilitate (deplasari cu 

bicicleta, mersul pe jos si 

persoane cu mobilitate 

scazuta) 

P25 Stimularea transportului privat cu vehicule electrice, prin înființarea 

unor puncte de încărcare 

Fisa/Idee de proiect 2020 – 2023 250,00 NORMAL FEDR (Programul Operational Regional 

Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile) 

26 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Managementul traficului P26 Consolidarea semnalizării rutiere statice orizontale și verticale Fisa/Idee de proiect 2017 400,00 NORMAL FEDR (Programul Operational Regional 

Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile) 

27 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Managementul traficului P27 Plan de organizare a circulației pentru optimizarea circulației pe 

rețeaua rutieră urbană a Municipiului Buzău 

Fisa/Idee de proiect 2017 30,00 NORMAL FEDR (Programul Operational Regional 

Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile) 

28 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Managementul traficului P28 Plan de organizare a circulației în vederea eliminării din intravilan a 

traficului rutier de tranzit, respectiv a traficului de vehicule grele 

Fisa/Idee de proiect 2017 30,00 NORMAL FEDR (Programul Operational Regional 

Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile) 

29 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Managementul traficului P29 Studiu în vederea identificării posibilităților de extindere a 

numărului de parcări rezidențiale și publice 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2018 30,00 NORMAL Buget local 

30 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Managementul traficului P30 Amenajare și reabilitare parcări în zonele rezidențiale, inclusiv în 

varianta Smart Parking 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2023 1.500,00 NORMAL Parteneriat public-privat 

Buget local 

31 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Managementul traficului P31 Amenajare și reabilitare parcări publice subterane, supraterane, 

etajate 

Fisa/Idee de proiect 2020 – 2023 12.000,00 NORMAL  
Parteneriat public-privat 

Buget local 

32 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Managementul traficului P32 Eficientizarea serviciului de transport public prin introducerea unui 

sistem de ticketing, incluzând toate subsistemele componente 

(depou, dispecerat, automate eliberare tichete, echipamente 

controlori) 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2019 1.000,00 PRIORITAR POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale 

33 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Managementul traficului P33 Sistem inteligent de trafic management si monitorizare, bazat pe 

solutii inovative (inclusiv centru de comanda) 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2019 3.500,00 PRIORITAR POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale 

34 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Managementul traficului P34 Sistem de management al transportului public (monitorizare, 

gestionare, mentenanță, prioritate pentru vehiculele de transport 

public) 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2019 200,00 PRIORITAR POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale 

35 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Managementul traficului P35 Implementarea unui sistem de management al parcărilor cu plată Fisa/Idee de proiect 2020 – 2023 1.500,00 NORMAL Buget local 

36 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Managementul traficului P36 Implementarea unui sistem de impunere a vitezei legale de 

circulație 

Fisa/Idee de proiect 2020 – 2023 600,00 NORMAL Buget local 



37 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Managementul traficului P37 Integrarea în sistemul de semaforizare a semnalizării specifice 

pentru bicicliști, pe coridoarele pe care sunt prevăzute piste de 

biciclete. 

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2019 800,00 NORMAL POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale 

38 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Managementul traficului P38 Implementarea unui sistem de detecție automate a trecerii pe roșu Fisa/Idee de proiect 2017 – 2019 400,00 NORMAL POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale 

39 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Managementul traficului P39 Implementarea unui sistem de recunoaștere a numerelor de 

înmatriculare la intrările în municipiu 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2019 200,00 NORMAL POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale 

40 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Managementul traficului P40 Implementarea unui sistem automat de restricționare a accesului 

autoturismelor în zonele cu mobilitate preponderent pietonală 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2019 800,00 NORMAL POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale 

41 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Interventii asupra zonelor cu 

nivel ridicat de complexitate 

P41 Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Dacia și 

conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2019 3.000,00 PRIORITAR POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale 

42 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Interventii asupra zonelor cu 

nivel ridicat de complexitate 

P42 Regenerare spațiu urban adiacent Parc Tineretului Fisa/Idee de proiect 2017 – 2019 2.800,00 PRIORITAR POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.2/Buget local/ Fonduri naționale 

43 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Interventii asupra zonelor cu 

nivel ridicat de complexitate 

P43 Realizarea unui centru intermodal de transport public al 

Municipiului Buzău (sediu Transbus), integrat cu park-and-ride 

locatie secundara 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2019 2.500,00 PRIORITAR POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale 

44 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Structura intermodala si 

operatiuni urbanistice 

necesare 

P44 Realizarea unui sistem park-and-ride la intrarea dinspre Ploiești Fisa/Idee de proiect 2017 – 2019 400,00 PRIORITAR POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale 

45 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Structura intermodala si 

operatiuni urbanistice 

necesare 

P45 Realizarea unui sistem park-and-ride la intrarea dinspre Râmnicu 

Sărat 

Fisa/Idee de proiect 2020 – 2023 1.000,00 PRIORITAR POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale 

46 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Structura intermodala si 

operatiuni urbanistice 

necesare 

P46 Realizarea unui sistem park-and-ride la intrarea dinspre Braila Fisa/Idee de proiect 2020 – 2023 400,00 PRIORITAR POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale 

47 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Structura intermodala si 

operatiuni urbanistice 

necesare 

P47 Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de 

închiriere a bicicletelor (Buzau velocity) 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2019 1.600,00 PRIORITAR POR 2014-2020 Axa 4 PI 4.1/Buget local/ Fonduri naționale 

48 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Structura intermodala si 

operatiuni urbanistice 

necesare 

P48 Implementarea unui sistem unic, integrat de taxare pentru 

transportul public, bike-sharing, parcare. 

Fisa/Idee de proiect 2020 – 2023 200,00 NORMAL FEDR (Programul Operational Regional 

Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile) 

49 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Structura intermodala si 

operatiuni urbanistice 

necesare 

P49 Implementarea unui sistem de asigurare a conexiunii wifi gratuite la 

internet pentru utilizatorii transportului public și facilitarea 

accesului la aplicații software legate de mobilitate 

Fisa/Idee de proiect 2020 – 20230 100,00 NORMAL FEDR (Programul Operational Regional 

Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile) 

50 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Structura intermodala si 

operatiuni urbanistice 

necesare 

P50 Portal integrat de mobilitate urbană activă Fisa/Idee de proiect 2017 – 2018 90,00 NORMAL FEDR (Programul Operational Regional 

Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile) 



51 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Structura intermodala si 

operatiuni urbanistice 

necesare 

P51 Realizarea unui punct de informare intermodală în zona Gării Fisa/Idee de proiect 2017 – 2019 300,00 NORMAL FEDR (Programul Operational Regional 

Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile) 

52 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Creare/ reorganizare cadru 

institutional in domeniul 

mobilitatii/ accesibilitatii 

P52 Reorganizarea/înființarea structurii de gestionare a serviciilor de 

transport public. 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2018 10,00 NORMAL FEDR (Programul Operational Regional 

Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile) 

53 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Creare/ reorganizare cadru 

institutional in domeniul 

mobilitatii/ accesibilitatii 

P53 Program integrat de măsuri pentru promovarea electromobilității Fisa/Idee de proiect 2020 – 2023 60,00 NORMAL FEDR (Programul Operational Regional 

Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile) 

54 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Creare/ reorganizare cadru 

institutional in domeniul 

mobilitatii/ accesibilitatii 

P54 Adoptarea unei politici referitoare la parcări, în vederea descurajării 

accesului auto și parcării în zona centrală 

Fisa/Idee de proiect 2017 30,00 NORMAL Buget local 

55 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Creare/ reorganizare cadru 

institutional in domeniul 

mobilitatii/ accesibilitatii 

P55 Crearea structurii de gestionare a serviciilor de taxare a parcărilor 

cu plată 

Fisa/Idee de proiect 2020 – 2023 100,00 NORMAL Buget local 

56 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Creare/ reorganizare cadru 

institutional in domeniul 

mobilitatii/ accesabilitatii 

P56 Crearea structurii de gestionare a sistemelor de mobilitate 

alternativa 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2019 20,00 NORMAL FEDR (Programul Operational Regional 

Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile) 

57 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Creare/ reorganizare cadru 

institutional in domeniul 

mobilitatii/ accesibilitatii 

P57 Platformă electronică de transport public pentru implementarea 

conceptului de mobilitate ca un serviciu și asigurarea proiectării 

tuturor soluțiilor în mod integrat pentru convergenta către 

conceptul Smart City 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2023 400,00 PRIORITAR FEDR (Programul Operational Regional 

Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile) 

58 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Creare/ reorganizare cadru 

institutional in domeniul 

mobilitatii/ accesibilitatii 

P58 Crearea structurii de implementare și monitorizare a Planului de 

Mobilitate Urbană Durabilă 

Fisa/Idee de proiect 2017 10,00 NORMAL Buget local 

59 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Revitalizarea economica si 

sociala a zonelor urbane ale 

municipiului 

P59 Proiect integrat de revitalizarea economica, sociala si a 

infrastructurii din zona urbana Primaverii (reabilitare infrastructura 

rutiera, iluminat public, statii moderne, spatii verzi) 

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 2.000,00 PRIORITAR FEDR (Programul Operational Regional 

Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile) 

60 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Revitalizarea economica si 

sociala a zonelor urbane ale 

municipiului 

P60 Regenerare urbană a zonelor de locuinţe colective zona Micro V, 

Dorobanti, Brosteni, Micro III 

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Buget local 

61 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Revitalizarea economica si 

sociala a zonelor urbane ale 

municipiului 

P61 Regenerare urbana Zona Unirii Sud, Spiru Haret, Nicolae Balcescu, 

Micro 14 

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Buget local 

62 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Revitalizarea economica si 

sociala a zonelor urbane ale 

municipiului 

P62 Crearea unor parcuri industriale Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL FEDR (Programul Operational Regional 

Axa Prioritara 2 - Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii) 

Parteneriat public-privat 

Buget local 

63 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Revitalizarea economica si 

sociala a zonelor urbane ale 

municipiului 

P63 Crearea unor structuri de sprijinire a afacerilor incubator/ 

accelerator de afaceri 

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL FEDR (Programul Operational Regional 

Axa Prioritara 2 - Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii) 

Parteneriat public-privat 

Buget local 

64 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Revitalizarea economica si 

sociala a zonelor urbane ale 

municipiului 

P64 Dezvoltarea unui cartier rezidential in zona DN 10 si dezvoltarea 

zonei industriale aferente cu respectarea principiilor de dezvoltare 

durabila 

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Buget local 

Parteneriat public-privat 



65 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Revitalizarea economica si 

sociala a zonelor urbane ale 

municipiului 

P65 Dezvoltarea unui cartier de locuinte sociale in zona strazii 

Transilvaniei (COMAT) 

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Buget local 

Parteneriat public-privat 

66 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Dezvoltarea spatiilor verzi si a 

locurilor de joaca pentru copii 

P66 Regenerare urbană în zonele verzi şi valorificarea siturilor 

arheologice şi peisagere: 

conservarea şi punerea în valoare a zonelor cu valoare peisagistică, 

stabilirea modurilor de intervenţie în zonele protejate atât din punct 

de vedere istoric cât şi peisagistic (zona parcului dendrologic 

Marghiloman, parcul Crâng) 

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Buget local 

67 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Dezvoltarea spatiilor verzi si a 

locurilor de joaca pentru copii 

P67 Extinderea spatiilor verzi dintre arealele de locuit si realizarea de 

mini-parcuri cat si dotarea cu mobilier urban de caliatate va 

contribui la imbunatatirea calitatii mediului cat, a esteticii urbane 

cat si a calitatii vietii cetatenilor muncipiului Buzau 

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Buget local 

68 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Asigurarea/ modernizarea 

utilitatilor de baza ( en. 

electrica, apa, canalizare, gaze 

naturale, en. termica) 

P68 Echiparea edilitara a noilor zone introduse in intravilan Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Buget local 

69 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Asigurarea/ modernizarea 

utilitatilor de baza ( en. 

electrica, apa, canalizare, gaze 

naturale, en. termica) 

P69 Reabilitare fronturi captare: Crang, Sud, Zahar, Est Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Buget local 

70 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Asigurarea/ modernizarea 

utilitatilor de baza ( en. 

electrica, apa, canalizare, gaze 

naturale, en. termica) 

P70 Executie statie noua de tratare apa sursa Est Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Buget local 

71 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Asigurarea/ modernizarea 

utilitatilor de baza ( en. 

electrica, apa, canalizare, gaze 

naturale, en. termica) 

P71 Executie statie noua de tratare apa sursa Sud Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Buget local 

72 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Asigurarea/ modernizarea 

utilitatilor de baza ( en. 

electrica, apa, canalizare, gaze 

naturale, en. termica) 

P72 Reabilitarea reţelelor de distribuţie apa potabila cu grad avansat de 

uzură 

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Buget local 

73 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Asigurarea/ modernizarea 

utilitatilor de baza ( en. 

electrica, apa, canalizare, gaze 

naturale, en. termica) 

P73 Reabilitare statiilor de pompare din zonele Crang, Buzau Sud, Zahar, 

Buzau Est 

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Buget local 

74 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Asigurarea/ modernizarea 

utilitatilor de baza ( en. 

electrica, apa, canalizare, gaze 

naturale, en. termica) 

P74 Extinderea retelei de distributie apa in zonele ramase neacoperite Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Buget local 

75 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Asigurarea/ modernizarea 

utilitatilor de baza ( en. 

electrica, apa, canalizare, gaze 

naturale, en. termica) 

P75 Reabilitarea reţelelor de distribuţie apa din cartiere Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Buget local 



76 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Asigurarea/ modernizarea 

utilitatilor de baza ( en. 

electrica, apa, canalizare, gaze 

naturale, en. termica) 

P76 Separarea totală a sistemului de canalizare ape pluviale de cel de 

ape menajere 

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Buget local 

77 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Asigurarea/ modernizarea 

utilitatilor de baza ( en. 

electrica, apa, canalizare, gaze 

naturale, en. termica) 

P77 Extinderea / reabilitarea retelei de canalizare pentru strazi 

neasfaltate sau degradate din municipiul Buzau 

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Buget local 

78 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Asigurarea/ modernizarea 

utilitatilor de baza ( en. 

electrica, apa, canalizare, gaze 

naturale, en. termica) 

P78 Modernizare si extindere sistem de iluminat public in cartierele 

Dorobanti I, Brosteni, Obor, Unirii Sud Viitorului, Micri V) 

Studiu de fezabilitate 2017 - 2020 5.000,00 PRIORITAR FEDR (Programul Operational Regional 

Axa Prioritara 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de 

carbon) 

Buget local 

79 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Asigurarea/ modernizarea 

utilitatilor de baza ( en. 

electrica, apa, canalizare, gaze 

naturale, en. termica) 

P79 Iluminare obiective arhitecturale - Prefectura, Tribunal, Colegii şi 

Biserici. Zona de actiune Cartierele Dorobanţi I, Broşteni, Micro3, 5, 

14, Bălcescu, Unirii, Obor Pasajele rutiere Metalurgica, Drăgaica, 

Horticolei, Parcurile Marghiloman, Tineretului, zona centrului 

municipiului 

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL FEDR (Programul Operational Regional 

Axa Prioritara 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de 

carbon) 

Buget local 

80 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Asigurarea/ modernizarea 

utilitatilor de baza ( en. 

electrica, apa, canalizare, gaze 

naturale, en. termica) 

P80 Reabilitare magistrala de termoficare ( zona aeriana nemodernizata 

si extindere retele transport in zone adiacente retelelor existente) 

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Buget local 

81 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Asigurarea/ modernizarea 

utilitatilor de baza ( en. 

electrica, apa, canalizare, gaze 

naturale, en. termica) 

P81 Reabilitare retele de distributie la puncte termice modernizate (PT1, 

PT3, PT4, PT15, PT16, PT17, PT18, PT19, PT20, PT21, PT24, PT27, 

PT28, PT29, PT30, PT32, PT39 SI PT40) 

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Buget local 

82 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Asigurarea/ modernizarea 

utilitatilor de baza ( en. 

electrica, apa, canalizare, gaze 

naturale, en. termica) 

P82 Executia de lucrări de înlocuire a pompelor existente pentru 

punctele și centralele termice modernizate prin sursele de finanțare 

BERD (CT1, CT2, CT4, CT5 şi din PT5, PT6, PT7, PT10, PT11, PT13, 

PT33) 

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Buget local 

83 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Asigurarea/ modernizarea 

utilitatilor de baza ( en. 

electrica, apa, canalizare, gaze 

naturale, en. termica) 

P83 Modernizarea şi reabilitarea reţelelor de distribuţie agent termic 

secundar pentru încălzire, inclusiv echilibrare hidraulică, pentru apă 

caldă de consum şi instalaţia de recirculare a acesteia, la puncte 

termice care nu au fost supuse niciunei modernizări referitoare la 

utilaje şi reţele 

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Buget local 

84 OS.1: Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al traficului 

in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii persoanelor si a 

marfurilor 

Asigurarea/ modernizarea 

utilitatilor de baza ( en. 

electrica, apa, canalizare, gaze 

naturale, en. termica) 

P84 Implementarea de solutii tehnice care să permită utilizatorilor finali 

(proprietari/locatari de apartamente) să îşi poată gestiona consumul 

de energie în orice moment 

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Buget local 

85 OG.2: Cresterea competitivitatii economice si crearea de noi locuri 

de munca 

Crearea/ modernizarea 

infrastructurii pentru 

dezvoltarea mediului de 

afaceri 

P85 Reabilitarea zonei industriale pentru a putea fi transformate în 

structuri de sprijinire a afacerilor: construirea/extinderea 

infrastructurii rutiere din interiorul structurilor de afaceri şi a 

drumurilor de                   

accesconstruirea/modernizarea/extinderea/infrastructurii de 

utilităţi 

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Buget local 

86 OG.2: Cresterea competitivitatii economice si crearea de noi locuri 

de munca 

Crearea/ modernizarea 

infrastructurii pentru 

dezvoltarea mediului de 

afaceri 

P86 Reabilitarea zonei Targul Dragaica si transformarea ei in centru 

expozitional 

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Buget local 

87 OG.2: Cresterea competitivitatii economice si crearea de noi locuri 

de munca 

Crearea/ modernizarea 

infrastructurii pentru 

dezvoltarea mediului de 

afaceri 

P87 Modernizarea Pietei Centrale (refacere mobilier, introducere sistem 

climatizare, refacere invelitoare, creare parcare subterana) 

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL Buget local 



88 OG.2: Cresterea competitivitatii economice si crearea de noi locuri 

de munca 

Asigurarea unui climat de 

afaceri atractiv: crearea de 

oportunitati de afaceri, 

facilitati diferentiate pe 

categorii de investitii, asocieri 

in interes comunitar, 

parteneriat public/privat 

P88 Dezvoltarea unor structuri locale de sprijinire a afacerilor, în scopul 

atragerii investiţiilor, revigorării şi dezvoltării economiei locale (ex. 

Consiliul Economic Consultativ structurat pe urmatoarele paliere: 

economic, social, cultural si educational) 

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL Buget local 

89 OG.2: Cresterea competitivitatii economice si crearea de noi locuri 

de munca 

Asigurarea unui climat de 

afaceri atractiv: crearea de 

oportunitati de afaceri, 

facilitati diferentiate pe 

categorii de investitii, asocieri 

in interes comunitar, 

parteneriat public/privat 

P89 Incurajarea dezvoltarii de clustere economice pentru sectoare 

prioritare din industrie si servicii 

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL FEDR (Programul Operational Regional 

Axa Prioritara 2 - Imbuntatirea competitivitatii IMM-urilor) 

Parteneriat public-privat 

Buget local 

90 OG.2: Cresterea competitivitatii economice si crearea de noi locuri 

de munca 

Asigurarea unui climat de 

afaceri atractiv: crearea de 

oportunitati de afaceri, 

facilitati diferentiate pe 

categorii de investitii, asocieri 

in interes comunitar, 

parteneriat public/privat 

P90 Initierea unor actiuni de promovare a structurilor de sprijinire a 

afacerilor 

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL FEDR (Programul Operational Regional 

Axa Prioritara 1 - Promovarea transferului tehnologic 

Axa Prioritara 2 - Imbunatatirea competitivitatii IMM-urilor) 

Parteneriat public-privat 

Buget local 

91 OG.2: Cresterea competitivitatii economice si crearea de noi locuri 

de munca 
Susţinerea apariţiei unor 

activităţi economice noi, 

legate de resursele şi tradiţia 

locală, dezvoltarea şi 

modernizarea activităţii 

existente, îmbunătăţirea 

mediului economic local 

P91 Înfiinţarea de centre de excelenta, cercetare-dezvoltare, inovare si 

transfer tehnologic in domenii de interes pentru zona 

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL FEDR (Programul Operational Regional 

Axa Prioritara 1 - Promovarea transferului tehnologic 

Axa Prioritara 2 - Imbunatatirea competitivitatii IMM-urilor) 

Parteneriat public-privat 

Buget local 

92 OG.2: Cresterea competitivitatii economice si crearea de noi locuri 

de munca 
Susţinerea apariţiei unor 

activităţi economice noi, 

legate de resursele şi tradiţia 

locală, dezvoltarea şi 

modernizarea activităţii 

existente, îmbunătăţirea 

mediului economic local 

P92 Înfiinţarea unei structuri care să centralizeze toate datele şi 

informaţiile şi care în acelaşi timp să acţioneze ca un punct de 

informare pentru afaceri 

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Buget local 

93 OG.2: Cresterea competitivitatii economice si crearea de noi locuri 

de munca 
Susţinerea apariţiei unor 

activităţi economice noi, 

legate de resursele şi tradiţia 

locală, dezvoltarea şi 

modernizarea activităţii 

existente, îmbunătăţirea 

mediului economic local 

P93 Auditarea serviciilor publice şi procedurilor administrative care 

vizează sectorul de afaceri, elaborarea şi implementarea unui plan 

de acţiune în vederea simplificării procedurilor şi reorganizării 

activităţii la ghişeu destinate furnizării serviciilor către sectorul de 

afaceri 

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Buget local 

94 OG.2: Cresterea competitivitatii economice si crearea de noi locuri 

de munca 

Susţinerea apariţiei unor 

activităţi economice noi, 

legate de resursele şi tradiţia 

locală, dezvoltarea şi 

modernizarea activităţii 

existente, îmbunătăţirea 

mediului economic local 

P94 Promovarea zonei cu informaţii de interes privind potenţialul 

economic şi oportunităţile pentru afaceri şi pentru investiţii oferite 

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Buget local 

95 OS.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate cu 

aquis-ul comunitar 

Imbunatatirea performantelor 

energetice ale caldirilor 

publice si rezidentiale 

P95 Reabilitare in vederea cresterii eficientei energetice cladiri publice 

Scoala Gimnaziala nr.11 

Fisa/Idee de proiect 2016 - 2020 1.500,00 PRIORITAR FEDR (Programul Operational Regional 

Axa Prioritara 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de 

carbon 

Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile) 

Buget local 



96 OS.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate cu 

aquis-ul comunitar 

Imbunatatirea performantelor 

energetice ale caldirilor 

publice si rezidentiale 

P96 Reabilitare in vederea cresterii eficientei energetice cladiri publice 

Liceul Henri Coanda 

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 2.000,00 PRIORITAR FEDR (Programul Operational Regional 

Axa Prioritara 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de 

carbon 

Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile) 

Buget local 

97 OS.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate cu 

aquis-ul comunitar 

Imbunatatirea performantelor 

energetice ale caldirilor 

publice si rezidentiale 

P97 Reabilitare in vederea cresterii eficientei energetice cladiri publice 

Gradinita cei 7 Pitici 

Fisa/Idee de proiect 2018 - 2020 1.000,00 PRIORITAR FEDR (Programul Operational Regional 

Axa Prioritara 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de 

carbon 

Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile) 

Buget local 

98 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate cu 

aquis-ul comunitar 

Imbunatatirea performantelor 

energetice ale caldirilor 

publice si rezidentiale 

P98 Eficientizarea energetica a cladirii Prefecturii, Bd Nicolae Balcescu 

nr. 48 

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL FEDR (Programul Operational Regional 

Axa Prioritara 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de 

carbon 

99 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate cu 

aquis-ul comunitar 

Imbunatatirea performantelor 

energetice ale caldirilor 

publice si rezidentiale 

P99 Eficienta energetica a cladirii Spitalului Județean de Urgență Buzău Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL FEDR (Programul Operational Regional 

Axa Prioritara 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de 

carbon 

100 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate cu 

aquis-ul comunitar 

Imbunatatirea performantelor 

energetice ale caldirilor 

publice si rezidentiale 

P100 Eficientizarea energetica a Clădirii Dermato-Venerice, Compartiment 

al Spitalului Județean de Urgență 

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL FEDR (Programul Operational Regional 

Axa Prioritara 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de 

carbon 

101 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate cu 

aquis-ul comunitar 

Imbunatatirea performantelor 

energetice ale caldirilor 

publice si rezidentiale 

P101 Eficientizarea energetica a cladirii Liceului Tehnologic Special pentru 

Copii cu Deficiențe Auditive și Centru rezidențial pentru copilul cu 

deficiețe de auz nr. 10, Municipiul Buzau, Strada Horticolei, nr. 52 

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL FEDR (Programul Operational Regional 

Axa Prioritara 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de 

carbon 

102 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate cu 

aquis-ul comunitar 

Imbunatatirea performantelor 

energetice ale caldirilor 

publice si rezidentiale 

P102 Eficientizarea energetica a cladirii Liceului Special pentru Deficienți 

de vedere și Centru rezidențial pentru copilul cu deficiență de 

vedere nr.11, strada Horticolei, nr. 54 

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL FEDR (Programul Operational Regional 

Axa Prioritara 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de 

carbon 

103 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate cu 

aquis-ul comunitar 

Imbunatatirea performantelor 

energetice ale caldirilor 

publice si rezidentiale 

P103 Eficienta energetica a Centrului școlar pentru Educație Incluzivă 

Buzau 

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL FEDR (Programul Operational Regional 

Axa Prioritara 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de 

carbon 

104 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate cu 

aquis-ul comunitar 

Imbunatatirea performantelor 

energetice ale caldirilor 

publice si rezidentiale 

P104 Eficientizarea energetica a Complexului de servicii comunitare nr. 3 

Buzău 

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL FEDR (Programul Operational Regional 

Axa Prioritara 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de 

carbon 

105 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate cu 

aquis-ul comunitar 

Imbunatatirea performantelor 

energetice ale caldirilor 

publice si rezidentiale 

P105 Eficientizarea energetica a Complexului de servicii pentru copilul cu 

handicap sever nr.8 Buzău 

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL FEDR (Programul Operational Regional 

Axa Prioritara 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de 

carbon 

106 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate cu 

aquis-ul comunitar 

Imbunatatirea performantelor 

energetice ale caldirilor 

publice si rezidentiale 

P106 Reabilitare/ Eficientizare energetica cladire sediu DGASPC Buzau Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL FEDR (Programul Operational Regional 

Axa Prioritara 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de 

carbon 

107 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate cu 

aquis-ul comunitar 

Imbunatatirea performantelor 

energetice ale caldirilor 

publice si rezidentiale 

P107 Reabilitarea/ Modernizarea/ Eficientizarea energetica a cladirii 

Serviciului de evaluare complexa a copilului Buzau 

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL FEDR (Programul Operational Regional 

Axa Prioritara 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de 

carbon 

108 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate cu 

aquis-ul comunitar 

Imbunatatirea performantelor 

energetice ale caldirilor 

publice si rezidentiale 

P108 Eficientizare energetica cladire Centrul de zi pentru copii cu 

dizabilitati "Dumbrava Minunata" Buzau 

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL FEDR (Programul Operational Regional 

Axa Prioritara 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de 

carbon 

109 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate cu 

aquis-ul comunitar 

Imbunatatirea performantelor 

energetice ale caldirilor 

publice si rezidentiale 

P109 Reabilitare/ Modernizare cladire strada Chiristigii nr. 3 Buzau Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL FEDR (Programul Operational Regional 

Axa Prioritara 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de 

carbon 

110 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate cu 

aquis-ul comunitar 

Imbunatatirea performantelor 

energetice ale caldirilor 

publice si rezidentiale 

P110 Reabilitare/ Eficientizare energetica cladire Centrul Militar Judetean 

Buzau 

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL FEDR (Programul Operational Regional 

Axa Prioritara 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de 

carbon 



111 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate cu 

aquis-ul comunitar 

Imbunatatirea performantelor 

energetice ale caldirilor 

publice si rezidentiale 

P111 Reabilitare/ Eficientizare energetica cladire strada Bucegi, nr. 2, 

Buzau 

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL FEDR (Programul Operational Regional 

Axa Prioritara 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de 

carbon 

112 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate cu 

aquis-ul comunitar 

Imbunatatirea performantelor 

energetice ale caldirilor 

publice si rezidentiale 

P112 Reabilitare cladire/ Eficientizare energetica cladire bld. N. Balcescu 

nr. 44, Buzau 

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL FEDR (Programul Operational Regional 

Axa Prioritara 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de 

carbon 

113 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate cu 

aquis-ul comunitar 

Imbunatatirea performantelor 

energetice ale caldirilor 

publice si rezidentiale 

P113 Reabilitare termică, modernizare surse și instalații interioare, in 

vederea cresterii eficientei energetice a grădinițelor, școlilor și 

liceelor 

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL FEDR (Programul Operational Regional 

Axa Prioritara 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de 

carbon 

114 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate cu 

aquis-ul comunitar 

Imbunatatirea performantelor 

energetice ale caldirilor 

publice si rezidentiale 

P114 Reabilitare termică, modernizare surse și instalații interioare, in 

vederea cresterii eficientei energetice a instituțiilor sociale, 

culturale și sportive 

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL FEDR (Programul Operational Regional 

Axa Prioritara 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de 

carbon 

Buget local 

115 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate cu 

aquis-ul comunitar 

Imbunatatirea performantelor 

energetice ale caldirilor 

publice si rezidentiale 

P115 Dezvoltarea unor programe de reabilitare termica a blocurilor de 

locuinte din Municipiul Buzau: Bl. Integral B1, nr. 1, Aleea Industriei, 

Bl. Integral B3, nr. 1, Aleea Industriei, Bl. B2, nr. 425 bis, Str. 

Transilvaniei, Bl. B1 Supit, nr. 425 bis, str. Transilvaniei, Bl. Gerom 2, 

Aleea Industriilor, nr. 1-3, Bl. ISPS, Aleea Industriilor nr. 1, Bl. 

APCAROM, Soseaua Brailei, nr. 2, Bl. AROMET, Soseaua Brailei, nr. 

15, Bl. Camin, nr. 9, str. Simila, Bl. Camin , nr. 7, Aleea Industriei, Bl. 

4B, Str. D. Filipescu, Bl. C2, strada Unirii, cartier Episcopiei, Bl. D2, 

cartier Brosteni, Bl. D8, cartier Brosteni, Bl. D9, cartier Brosteni, Bloc 

10A, cartier Dorobanti I, Bl. 10B, cartier Dorobanti I, Bl. 10C, cartier 

Dorobanti I, Bl. 10D, cartier Dorobanti I, Bl. 22/1, cartier Dorobanti I, 

Bl. 26/4, cartier Dorobanti I, Bl. F11, cartier Dorobanti II, Bloc F19, 

cartier Dorobanti II, Bloc F20, cartier Dorobanti II, Bloc G8, cartier 

Dorobanti II, Bl. G9, cartier Dorobanti II, Bl. G10, cartier Dorobanti II, 

Bl. H18, cartier Dorobanti II, Bl. H19, cartier Dorobanti II, Bl. L1, 

cartier Dorobanti II, Bl. L2, cartier Dorobanti II, Bl. L4, cartier 

Dorobanti II, Bl. K12, cartier Dorobanti II, Bl. 43, strada Unirii, Bl. C5 

Micro III, strada Pietroasele, Bl. 3A Hasdeu, str. Bistritei, Bl. 3B 

Hasdeu, str. Bistritei, Bl. Camelia, Sc. A, Str. Nicolae Balcescu, Bl. 

Camelia, Sc. B, Str. Nicolae Balcescu, Bl. Camelia nr. 33, sc. C, Str. 

Nicolae Balcescu, Bl. B13, strada Unirii, Bl. 19A, Str. Unirii, Bl. 19B, 

Str. Unirii, Bl. 19F, str. Unirii, Bl. 19G, str. Unirii, Bl. 9A, str. Unirii, bL. 

7C, str. Unirii sud, Bl. 12E, str. Unirii, Bl. D6, cart. Brosteni, Bloc F16, 

Cartier Dorobanti 2, Bl. B11, Strada Unirii sud, Bl.8B, strada Patriei, 

sc. A, sc. B, Bl. A, B,C D, Str. Simila, Bloc P13 Unirii, Bloc 12D Unirii, 

Bloc 105 Spiru Haret, Bloc 2 Integral, Bloc E3 cart. Episcopiei, Bloc 

14I Unirii, Bloc 12F Unirii 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2020 N/A NORMAL FEDR (Programul Operational Regional 

Axa Prioritara 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de 

carbon 

Buget local 

Asociatii de Proprietari 

116 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate cu 

aquis-ul comunitar 

Imbunatatirea performantelor 

energetice ale caldirilor 

publice si rezidentiale 

P116 Eficientizarea producerii de energie termica in cogenerare in CT3 – 

interconectat cu CT1 – Micro XIV – Racordarea Spitalului Judetean de 

Urgente Buzau la CT1 Micro XIV 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2020 N/A NORMAL FEDR (PO IM, Axa Prioritara 7 – Energie sigura si curata pentru o economie cu 

emisii scazute de dioxid de carbon) 

Bugetul local 

117 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate cu 

aquis-ul comunitar 

Imbunatatirea performantelor 

energetice ale caldirilor 

publice si rezidentiale 

P117 Cresterea eficientei energetice prin montarea convertizoarelor de 

frecventa la electropompele de circulatie incalzire din CT1, CT2, CR3, 

CT5 si PT5, PT6, PT7, PT10, PT11, PT13, PT33 Buzau 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2020 N/A NORMAL FEDR (PO IM, Axa Prioritara 7 – Energie sigura si curata pentru o economie cu 

emisii scazute de dioxid de carbon) 

Bugetul local 

118 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate cu 

aquis-ul comunitar 

Imbunatatirea performantelor 

energetice ale caldirilor 

publice si rezidentiale 

P118 Cresterea eficientei energetic prin montarea buclei de echilibrare la 

nivel de ramura incalzire si scara de bloc arondata la CT1, CT2, CR3, 

CT5 si PT5, PT6, PT7, PT10, PT11, PT13, PT33 Buzau 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2020 N/A NORMAL FEDR (PO IM, Axa Prioritara 7 – Energie sigura si curata pentru o economie cu 

emisii scazute de dioxid de carbon) 

Bugetul local 

119 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate cu 

aquis-ul comunitar 

Imbunatatirea performantelor 

energetice ale caldirilor 

publice si rezidentiale 

P119 Recupererea energetica de cadura reziduala din gazele arse de la 

cazanele instalate la CT1, CT2, CT3, CT4 si CT5 Micro XIV 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2020 N/A NORMAL FEDR (PO IM, Axa Prioritara 7 – Energie sigura si curata pentru o economie cu 

emisii scazute de dioxid de carbon) 

Bugetul local 



120 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate cu 

aquis-ul comunitar 

Imbunatatirea performantelor 

energetice ale caldirilor 

publice si rezidentiale 

P120 Eficientizarea producerii energiei termice si electrice in cogenerare; 

montarea unui grup de cogenerare in PT 16 Micro III in vederea 

alimentarii prin interconectare a consumatorilor din zona deserviti 

inclusiv de PT17 Micro III, PT 38 si PT37 Unirii Nord 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2020 N/A NORMAL FEDR (PO IM, Axa Prioritara 7 – Energie sigura si curata pentru o economie cu 

emisii scazute de dioxid de carbon) 

Bugetul local 

121 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate cu 

aquis-ul comunitar 

Reducerea consumului de 

energie prin dezvoltarea unor 

solutii alternative de energie 

P121 Utilizarea surselor de energie neconvenţională: 

Încurajarea încălzirii prin utilizarea panourilor solare, atât a 

locuinţelor, cât şi a spaţiilor de producţie 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2020 N/A NORMAL FEDR (PO IM, Axa Prioritara 7 – Energie sigura si curata pentru o economie cu 

emisii scazute de dioxid de carbon) 

Bugetul local 

122 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate cu 

aquis-ul comunitar 

Reducerea consumului de 

energie prin dezvoltarea unor 

solutii alternative de energie 

P122 Iniţierea unei strategii care să transforme Buzăul într-un centru de 

co-generare a biomasei şi de producţie a biodieselului 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2020 N/A NORMAL FEDR (PO IM, Axa Prioritara 7 – Energie sigura si curata pentru o economie cu 

emisii scazute de dioxid de carbon) 

Bugetul local 

123 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate cu 

aquis-ul comunitar 

Reducerea consumului de 

energie prin dezvoltarea unor 

solutii alternative de energie 

P123 Promovarea unuor proiecte pentru tratarea deseurilor cu 

gazeificare si disociere moleculara cu recuperare energetica 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2020 N/A NORMAL FEDR (PO IM, Axa Prioritara 7 – Energie sigura si curata pentru o economie cu 

emisii scazute de dioxid de carbon) 

Bugetul local 

124 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate cu 

aquis-ul comunitar 

Reducerea consumului de 

energie prin dezvoltarea unor 

solutii alternative de energie 

P124 Cresterea eficientei energetice prin amplasarea de captatoare 

solare in diverse locatii ( puncte termice si centrale termice 

existente) 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2020 N/A NORMAL FEDR (PO IM, Axa Prioritara 7 – Energie sigura si curata pentru o economie cu 

emisii scazute de dioxid de carbon) 

Bugetul local 

125 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate cu 

aquis-ul comunitar 

Dezvoltarea unui sistem 

integrat de management al 

deseurilor 

P125 Realizarea de platforme ecologice ingropate pe raza municipiului 

Buzau 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2020 N/A NORMAL Buget local 

126 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate cu 

aquis-ul comunitar 

Dezvoltarea unui sistem 

integrat de management al 

deseurilor 

P126 Derularea de actiuni de promovare si constientizare in randul 

cetatenilor municipiului Buzau privind colectarea selectiva a 

deseurilor 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2020 N/A NORMAL Buget local 

127 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate cu 

aquis-ul comunitar 

Reducerea impactului negativ 

asupra mediului generat de 

activitatile urbane si de 

productie 

P127 Protecţia apelor subterane prin încetarea oricăror deversări de ape 

neepurate în apele de suprafaţă, inclusiv la ape mari 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2020 N/A NORMAL Buget local 

128 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate cu 

aquis-ul comunitar 

Reducerea impactului negativ 

asupra mediului generat de 

activitatile urbane si de 

productie 

P128 Implementarea unor masuri de diminuare a efectelor poluarii 

sonore 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2020 N/A NORMAL Buget local 

129 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate cu 

aquis-ul comunitar 

Reducerea impactului negativ 

asupra mediului generat de 

activitatile urbane si de 

productie 

P129 Elaborarea unor planuri de management al calităţii aerului Fisa/Idee de proiect 2017 – 2020 N/A NORMAL Buget local 

130 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate cu 

aquis-ul comunitar 

Reducerea impactului negativ 

asupra mediului generat de 

activitatile urbane si de 

productie 

P130 Monitorizării metalelor grele şi poluanţilor organici persistenţi care 

pot cauza contaminarea locală a solului şi degradarea terenurilor 

din municipiul Buzău 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2020 N/A NORMAL Buget local 

131 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate cu 

aquis-ul comunitar 

Reducerea impactului negativ 

asupra mediului generat de 

activitatile urbane si de 

productie 

P131 Prevenirea poluarii solului prin realizarea unui registru de riscuri 

privind importanta calitatii solului, care va fi urmat de studii mai 

detaliate si integrarea acestui registru în baza de date GIS care va fi 

în folosul responsabililor cu planificarea atunci când vor aborda 

zonarea ce priveşte dezvoltarea ulterioară a oraşului 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2020 N/A NORMAL Buget local 

132 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate cu 

aquis-ul comunitar 

Reducerea impactului negativ 

asupra mediului generat de 

activitatile urbane si de 

productie 

P132 Promovarea protecţiei mediului înconjurător/strategii de 

conştientizare, prevenire şi responsabilizare 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2020 N/A NORMAL Buget local 

133 OG.4: Dezvoltarea turismului si valorificarea patrimoniului cultural Conservarea, administrarea si 

punerea in valoare a 

patrimoniului material si 

imaterial 

P133 Realizarea şi editarea unui catalog on-line, de evidenţă al 

patrimoniului municipiului Buzău 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2020 N/A NORMAL Buget local 

134 OG.4: Dezvoltarea turismului si valorificarea patrimoniului cultural Conservarea, administrarea si 

punerea in valoare a 

patrimoniului material si 

imaterial 

P134 Implementarea Programului eGISPat dedicat activităţii de 

supraveghere şi protejare a monumentelor istorice şi siturilor 

arheologice din municipiul Buzău 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2020 N/A NORMAL Buget local 



135 OG.4: Dezvoltarea turismului si valorificarea patrimoniului cultural Conservarea, administrarea si 

punerea in valoare a 

patrimoniului material si 

imaterial 

P135 Dezvoltarea colecţiilor muzeale locale Fisa/Idee de proiect 2017 – 2020 N/A NORMAL Buget local 

136 OG.4: Dezvoltarea turismului si valorificarea patrimoniului cultural Conservarea, administrarea si 

punerea in valoare a 

patrimoniului material si 

imaterial 

P136 Infiintarea unei biblioteci municipale (literature scrisa si on-line) Fisa/Idee de proiect 2017 – 2020 N/A NORMAL Buget local 

137 OG.4: Dezvoltarea turismului si valorificarea patrimoniului cultural Restaurarea, consolidarea 

monumentelor istorice aflate 

in stare avansata de 

degradare 

P137 Restaurarea, conservarea si modernizarea Centrului turistic si 

cultural de interes regional (fost spital I.C. Bratianu) 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2020 N/A NORMAL FEDR (POR, Axa Prioritara 5 – Conservarea, protectia si valorificarea durabila a 

patrimoniului cultural) 

138 OG.4: Dezvoltarea turismului si valorificarea patrimoniului cultural Restaurarea, consolidarea 

monumentelor istorice aflate 

in stare avansata de 

degradare 

P138 Reabilitarea, modernizarea si dotarea cladirii „Casa Vergu Manaila” Fisa/Idee de proiect 2017 – 2020 N/A NORMAL FEDR (POR, Axa Prioritara 5 – Conservarea, protectia si valorificarea durabila a 

patrimoniului cultural) 

Bugetul local 

139 OG.4: Dezvoltarea turismului si valorificarea patrimoniului cultural Restaurarea, consolidarea 

monumentelor istorice aflate 

in stare avansata de 

degradare 

P139 Reabilitarea monumentului istoric Domul central din Cimitirul 

Eroilor 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2020 N/A NORMAL FEDR (POR, Axa Prioritara 5 – Conservarea, protectia si valorificarea durabila a 

patrimoniului cultural) 

Bugetul local 

140 OG.4: Dezvoltarea turismului si valorificarea patrimoniului cultural Restaurarea, consolidarea 

monumentelor istorice aflate 

in stare avansata de 

degradare 

P140 Consolidarea, restaurarea si dotarea Bibliotecii Judetene «Vasile 

Voiculescu» Buzau; 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2020 N/A NORMAL FEDR (POR, Axa Prioritara 5 – Conservarea, protectia si valorificarea durabila a 

patrimoniului cultural) 

Bugetul local 

141 OG.4: Dezvoltarea turismului si valorificarea patrimoniului cultural Restaurarea, consolidarea 

monumentelor istorice aflate 

in stare avansata de 

degradare 

P141 Consolidarea, restaurarea, amenajarea si includerea in circuitul 

turistic a Muzeului bisericesc al Arhiepiscopiei Buzaului si Vrancei. 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2020 N/A NORMAL FEDR (POR, Axa Prioritara 5 – Conservarea, protectia si valorificarea durabila a 

patrimoniului cultural) 

Buget local 

142 OG.4: Dezvoltarea turismului si valorificarea patrimoniului cultural Dezvoltarea infrastructurii 

culturale 

P142 Restaurare cladire de patrimoniu Colegiul B.P. Hasdeu, Bdul. Garii 

nr. 1. 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2023 N/A NORMAL FEDR (POR, Axa Prioritara 5 – Conservarea, protectia si valorificarea durabila a 

patrimoniului cultural) 

Bugetul local 

Fonduri guvernamentale 

143 OG.4: Dezvoltarea turismului si valorificarea patrimoniului cultural Dezvoltarea infrastructurii 

culturale 

P143 Restaurare cladire de patrimoniu Colegiul Mihai Eminescu, strada 

Independentei nr. 22. 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2023 5.200,00 NORMAL FEDR (POR, Axa Prioritara 5 – Conservarea, protectia si valorificarea durabila a 

patrimoniului cultural) 

Bugetul local 

Fonduri guvernamentale 

144 OG.4: Dezvoltarea turismului si valorificarea patrimoniului cultural Dezvoltarea infrastructurii 

culturale 

P144 Restaurarea cladire de patrimoniu Liceul Spiru Haret. Strada Spiru 

Haret nr. 6. 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2023 N/A NORMAL FEDR (POR, Axa Prioritara 5 – Conservarea, protectia si valorificarea durabila a 

patrimoniului cultural) 

Bugetul local 

Fonduri guvernamentale 

145 OG.4: Dezvoltarea turismului si valorificarea patrimoniului cultural Stimularea creatiei culturale si 

diversificarea ofertei culturale 

P145 Organizarea Festivalului anual „Dragaica” Fisa/Idee de proiect 2017 – 2023 N/A NORMAL Buget local, EEA Grants 

146 OG.4: Dezvoltarea turismului si valorificarea patrimoniului cultural Stimularea creatiei culturale si 

diversificarea ofertei culturale 

P146 Organizarea anuala a Festivalului de muzica populara Benone 

Sinulescu 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2023 N/A NORMAL Buget local, EEA Grants 

147 OG.4: Dezvoltarea turismului si valorificarea patrimoniului cultural Stimularea creatiei culturale si 

diversificarea ofertei culturale 

P147 Susţinerea anuală a unor programe de editare a scriitorilor buzoieni. Fisa/Idee de proiect 2017 – 2023 N/A NORMAL Buget local, EEA Grants 

148 OG.4: Dezvoltarea turismului si valorificarea patrimoniului cultural Stimularea creatiei culturale si 

diversificarea ofertei culturale 

P148 Organizarea de manifestări care să asigure afirmarea şi stimularea 

tinerilor creatori 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2023 N/A NORMAL Buget local, EEA Grants 

149 OG.4: Dezvoltarea turismului si valorificarea patrimoniului cultural Stimularea creatiei culturale si 

diversificarea ofertei culturale 

P149 Susţinerea publicaţiilor culturale şi editurilor din municipiul Buzău. Fisa/Idee de proiect 2017 – 2023 N/A NORMAL Buget local, EEA Grants 

150 OG.4: Dezvoltarea turismului si valorificarea patrimoniului cultural Stimularea creatiei culturale si 

diversificarea ofertei culturale 

P150 Finantarea activitatilor din domeniul culturii pe baza de proiecte si 

programe culturale 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2023 N/A NORMAL Buget local, EEA Grants 

151 OG.4: Dezvoltarea turismului si valorificarea patrimoniului cultural Stimularea creatiei culturale si 

diversificarea ofertei culturale 

P151 Creşterea ofertei de proiecte teatrale; Incurajarea unor actiuni 

derulate de elevi din liceele buzoiene 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2023 N/A NORMAL Buget local, EEA Grants 



152 OG.4: Dezvoltarea turismului si valorificarea patrimoniului cultural Dezvoltarea turismului 

cultural 

P152 Imbunătăţirea reţelei de drumuri şi de căi de acces către 

monumentele istorice, muzee şi alte obiective de patrimoniu 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2023 N/A NORMAL FEDR (POR, Axa Prioritara 5 – Conservarea, protectia si valorificarea durabila a 

patrimoniului cultural) 

Buget local 

153 OG.4: Dezvoltarea turismului si valorificarea patrimoniului cultural Dezvoltarea turismului 

cultural 

P153 Realizarea şi valorificarea unor trasee de turism cultural în municipiu 

şi judeţ 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2023 N/A NORMAL FEDR (POR, Axa Prioritara 5 – Conservarea, protectia si valorificarea durabila a 

patrimoniului cultural) 

Buget local 

154 OG.4: Dezvoltarea turismului si valorificarea patrimoniului cultural Dezvoltarea turismului 

cultural 

P154 Marcarea şi semnalizarea monumentelor istorice din municipiu şi 

judeţ 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2023 N/A NORMAL FEDR (POR, Axa Prioritara 5 – Conservarea, protectia si valorificarea durabila a 

patrimoniului cultural) 

Buget local 

155 OG.4: Dezvoltarea turismului si valorificarea patrimoniului cultural Dezvoltarea turismului 

cultural 

P155 Organizarea Centrului naţional cultural-economic-social, „Alexandru 

Marghiloman” 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2023 N/A NORMAL Buget local 

156 OG.4: Dezvoltarea turismului si valorificarea patrimoniului cultural Dezvoltarea turismului 

cultural 

P156 Realizarea unui studiu comparativ privind punerea in valoare a noii 

imagini a municipiului Buzau 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2023 N/A NORMAL Buget local 

157 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica) 

Dezvoltarea si modernizarea 

infrastructurii educaţionale 

pre-universitare şi universitare 

si cresterea calitatii serviciilor 

in unitatile de invatamant 

P157 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea infrastructurii  educaţionale 

şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă în scopul 

îmbunătăţirii calităţii infrastructurii educaţionale, a structurilor de 

cazare pentru elevii şi a centrelor pentru formare profesională 

pentru asigurarea unui proces educaţional la standarde europene şi 

a creşterii participării populaţiei şcolare şi a adulţilor la procesul 

educaţional 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2023 N/A NORMAL FEDR (POR, Axa Prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltarii urbane 

durabile Axa Prioritara 10 – Imbunatatirea infrastructurii 

educationale) Bugetul local 

158 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica) 

Dezvoltarea si modernizarea 

infrastructurii educaţionale 

pre-universitare şi universitare 

si cresterea calitatii serviciilor 

in unitatile de invatamant 

P158 Cresterea calitatii serviciilor sociale si asigurarea educatiei timpurii, 

prin constructia si dotarea unei noi crese in strada Colonel Buzoianu 

nr.91 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2020 700,00 PRIORITAR FEDR (POR, Axa Prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile) 

Bugetul local 

159 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica) 

Dezvoltarea si modernizarea 

infrastructurii educaţionale 

pre-universitare şi universitare 

si cresterea calitatii serviciilor 

in unitatile de invatamant 

P159 Cresterea calitatii serviciilor sociale si asigurarea educatiei timpurii, 

prin constructia/extindere si dotarea Gradinitei Boboceii situata in 

cartier  MICRO 3 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2020 500,00 PRIORITAR FEDR (POR, Axa Prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile) 

Programul Operational Capital Uman 

Bugetul local 

160 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica) 

Dezvoltarea si modernizarea 

infrastructurii educaţionale 

pre-universitare şi universitare 

si cresterea calitatii serviciilor 

in unitatile de invatamant 

P160 Cresterea calitatii serviciilor sociale si asigurarea educatiei timpurii, 

prin constructia/extinderea si dotarea gradinitei cu program 

prelungit nr.4 situata in str. Aleea Parcului 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2020 500,00 PRIORITAR FEDR (POR, Axa Prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile) 

Bugetul local 

161 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica) 

Dezvoltarea si modernizarea 

infrastructurii educaţionale 

pre-universitare şi universitare 

si cresterea calitatii serviciilor 

in unitatile de invatamant 

P161 Reabilitarea, modernizarea cladirilor si echiparea infrastructurii 

educationale a Scolii Generala Nr. 12 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2020 1.000,00 PRIORITAR FEDR (POR, Axa Prioritara 10 – Imbunatatirea infrastructurii educationale) 

Bugetul local 

162 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica) 

Dezvoltarea si modernizarea 

infrastructurii educaţionale 

pre-universitare şi universitare 

si cresterea calitatii serviciilor 

in unitatile de invatamant 

P162 Reabilitarea, modernizarea cladirilor si echiparea infrastructurii 

educationale a Scolii Generale Nicu Constantinescu 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2020 800,00 PRIORITAR FEDR (POR, Axa Prioritara 10 – Imbunatatirea infrastructurii educationale) 

Bugetul local 



163 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica) 

Dezvoltarea si modernizarea 

infrastructurii educaţionale 

pre-universitare şi universitare 

si cresterea calitatii serviciilor 

in unitatile de invatamant 

P163 Reabilitarea, modernizarea cladirilor si echiparea infrastructurii 

educationale a Liceului Tehnologic Grigore Moisil 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2020 1.200,00 PRIORITAR FEDR (POR, Axa Prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile) 

Bugetul local 

164 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica) 

Dezvoltarea si modernizarea 

infrastructurii educaţionale 

pre-universitare şi universitare 

si cresterea calitatii serviciilor 

in unitatile de invatamant 

P164 Infiintarea de terenuri de sport multifunctionale la scolile din 

municipiul Buzau 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2023 N/A NORMAL Buget local 

165 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica) 

Dezvoltarea si modernizarea 

infrastructurii educaţionale 

pre-universitare şi universitare 

si cresterea calitatii serviciilor 

in unitatile de invatamant 

P165 Înfiinţarea unui campus universitar Fisa/Idee de proiect 2017 – 2023 N/A NORMAL FEDR (POR, Axa Prioritara 10 – Imbunatatirea infrastructurii educationale) 

Bugetul local 

166 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica) 

Dezvoltarea si modernizarea 

infrastructurii educaţionale 

pre-universitare şi universitare 

si cresterea calitatii serviciilor 

in unitatile de invatamant 

P166 Dotarea şcolilor cu echipamente IT şi alte tipuri de echipamente 

necesare unui învăţământ modern, la standarde europene; 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2023 N/A NORMAL FEDR (POR, Axa Prioritara 10 – Imbunatatirea infrastructurii educationale) 

Bugetul local 

167 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica) 

Dezvoltarea si modernizarea 

infrastructurii educaţionale 

pre-universitare şi universitare 

si cresterea calitatii serviciilor 

in unitatile de invatamant 

P167 Conectarea într-un sistem informatic a tuturor unităţilor şcolare, în 

scopul facilitării comunicării atât între unităţile de învăţământ, cât şi 

între acestea şi autoritatea locală – platforma educationala 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2020 N/A NORMAL FEDR (POC, AP 2 – TIC pentru o economie digitala competitiva) 

Bugetul local 

168 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica) 

Dezvoltarea si modernizarea 

infrastructurii educaţionale 

pre-universitare şi universitare 

si cresterea calitatii serviciilor 

in unitatile de invatamant 

P168 Sprijinirea dezvoltării învăţământului în concordanţă cu nevoile de 

dezvoltare durabilă a localităţii prin: analiza nevoii de forţă de 

muncă, a meseriilor şi specializărilor de perspectivă, precum şi a 

modului în care structura actuală a sistemului de învăţământ poate 

asigura şcolarizare pentru meseriile şi specializările cerute pe piaţă, 

promovarea in mediul de afaceri al orasului, a oportunitatii si 

necesitatii investitiei in educatie, ca investitie pe termen scurt, 

mediu si lung. 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2020 N/A NORMAL EEA Grants 

Parteneriat public – privat 

Societate civila 

Buget local 

169 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica) 

Dezvoltarea si modernizarea 

infrastructurii educaţionale 

pre-universitare şi universitare 

si cresterea calitatii serviciilor 

in unitatile de invatamant 

P169 Încheierea de parteneriate cu: instituţii publice, reprezentanţi ai 

societăţii civile şi firme private sau asociaţii ale acestora în scopul 

organizării de manifestări în sprijinul procesului educaţional, 

manifestări de promovare a principiilor şi valorilor europene; 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2020 N/A NORMAL Parteneriat public – privat 

Societate civila 

Buget local 



170 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica) 

Dezvoltarea si modernizarea 

infrastructurii educaţionale 

pre-universitare şi universitare 

si cresterea calitatii serviciilor 

in unitatile de invatamant 

P170 Programe de coperare intre agentii economici si unitatile scolare în 

vederea asigurării necesarului de de forţă de muncă pentru afacerea 

proprie; 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2020 N/A NORMAL Parteneriat public – privat 

Societate civila 

Buget local 

171 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica) 

Dezvoltarea si modernizarea 

infrastructurii educaţionale 

pre-universitare şi universitare 

si cresterea calitatii serviciilor 

in unitatile de invatamant 

P171 Dezvoltarea de programe de formare continuă a cadrelor didactice Fisa/Idee de proiect 2017 – 2023 N/A NORMAL Fondul Social European (Programul Operational Capital Uman) 

EEA Grants 

Bugetul local 

172 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica) 

Dezvoltarea si modernizarea 

infrastructurii educaţionale 

pre-universitare şi universitare 

si cresterea calitatii serviciilor 

in unitatile de invatamant 

P172 Dezvoltarea de programe de cooperare şi de dezvoltare 

instituţională ale şcolilor 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2023 N/A NORMAL Fondul Social European (Programul Operational Capital Uman) 

EEA Grants 

Bugetul local 

173 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica) 

Dezvoltarea si modernizarea 

infrastructurii de sanatate, 

cresterea calitatii serviciilor in 

unitatile medicale 

P173 Extinderea si dotarea Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului 

Judetean de Urgenta Buzau 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2023 N/A NORMAL FEDR (POR, Axa Prioritara 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale) 

EEA Grants 

Bugetul local 

174 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica) 

Dezvoltarea si modernizarea 

infrastructurii de sanatate, 

cresterea calitatii serviciilor in 

unitatile medicale 

P174 Reabilitare/Modernizare cladire Sectii Sectiile de contagioase si TBC 

Buzau 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2023 N/A NORMAL FEDR (POR, Axa Prioritara 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale) 

EEA Grants 

Bugetul local 

175 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica) 

Dezvoltarea si modernizarea 

infrastructurii de sanatate, 

cresterea calitatii serviciilor in 

unitatile medicale 

P175 Reabilitare/Modernizare cladire Sectie Oncologie Buzau Fisa/Idee de proiect 2017 – 2023 N/A NORMAL FEDR (POR, Axa Prioritara 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale) 

EEA Grants 

Bugetul local 

176 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica) 

Dezvoltarea si modernizarea 

infrastructurii de sanatate, 

cresterea calitatii serviciilor in 

unitatile medicale 

P176 Reabilitare/Modernizare cladire Policlinica cu plata Buzau Fisa/Idee de proiect 2017 – 2023 N/A NORMAL FEDR (POR, Axa Prioritara 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale) 

EEA Grants 

Bugetul local 



177 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica) 

Dezvoltarea si modernizarea 

infrastructurii de sanatate, 

cresterea calitatii serviciilor in 

unitatile medicale 

P177 Reabilitare/Modernizare cladire Serviciul de ambulanta al judetului 

Buzau 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2023 N/A NORMAL FEDR (POR, Axa Prioritara 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale) 

EEA Grants 

Bugetul local 

178 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica) 

Dezvoltarea si modernizarea 

infrastructurii de sanatate, 

cresterea calitatii serviciilor in 

unitatile medicale 

P178 Reabilitare/Modernizare cladire Punct de lucru Serviciul de 

ambulanta al judetului Buzau 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2023 N/A NORMAL FEDR (POR, Axa Prioritara 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale) 

EEA Grants 

Bugetul local 

179 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica) 

Dezvoltarea si modernizarea 

infrastructurii de sanatate, 

cresterea calitatii serviciilor in 

unitatile medicale 

P179 Derularea de actiuni care sa conduca la asigurarea necesarului de 

resurse umane in domeniul sanatatii 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2023 N/A NORMAL FEDR (POR, Axa Prioritara 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale) 

EEA Grants 

Bugetul local 

180 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica) 

Dezvoltarea si modernizarea 

infrastructurii de sanatate, 

cresterea calitatii serviciilor in 

unitatile medicale 

P180 Reabilitarea/construcţia imobilelor în care se desfăşoară activitatea 

de îngrijri medicale 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2023 N/A NORMAL FEDR (POR, Axa Prioritara 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale) 

EEA Grants 

Bugetul local 

181 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica) 

Dezvoltarea si modernizarea 

infrastructurii de sanatate, 

cresterea calitatii serviciilor in 

unitatile medicale 

P181 Dotare cu aparatura si mobilier a cabinetelor medicale scolare Fisa/Idee de proiect 2017 – 2023 N/A NORMAL FEDR (POR, Axa Prioritara 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale) 

EEA Grants 

Bugetul local 

182 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica) 

Dezvoltarea si modernizarea 

infrastructurii de sanatate, 

cresterea calitatii serviciilor in 

unitatile medicale 

P182 Diversificarea serviciilor de îngrijri de sănătate acordate populaţiei 

municipiului Buzău, prin următoarele intervenţii: 

- înfiinţarea de noi centre de planificare familială pentru creşterea 

accesibilităţii populaţiei la serviciile de planificare familiala; 

- înfiinţarea unui centru de consiliere antifumat; 

- înfiinţarea unui centru de consiliere pe probleme de nutriţie. 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2023 N/A NORMAL Bugetul local, parteneriat public – societatea civila, Fondul Social European 

(Axa Prioritara 5 – CLLD, Axa Prioritara 6 – Educatie si competente)POR – 

proiecte integrate (CLLD) 

183 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica) 

Dezvoltarea si modernizarea 

infrastructurii de asistenta 

sociala, cresterea calitatii 

serviciilor in unitatile de 

specialitate 

P183 Extinderea Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice 

“Alexandru Marghiloman” 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2023 N/A NORMAL FEDR (POR, AP 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale) 

FSE (PO CU, AP 4 – Incluziunea sociala si combaterea saraciei, AP 5 – 

CLLD) 

Buget local 



184 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica) 

Dezvoltarea si modernizarea 

infrastructurii de asistenta 

sociala, cresterea calitatii 

serviciilor in unitatile de 

specialitate 

P184 Crearea unui centru de zi pentru persoane vârstnice marginalizate, 

care să ajute la redobândirea abilităţilor practice şi de comunicare; 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2023 N/A NORMAL FEDR (POR, AP 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale) 

FSE (PO CU, AP 4 – Incluziunea sociala si combaterea saraciei, AP 5 – 

CLLD) 

Buget local 

185 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica) 

Dezvoltarea si modernizarea 

infrastructurii de asistenta 

sociala, cresterea calitatii 

serviciilor in unitatile de 

specialitate 

P185 Crearea de locuinţe de tip familial pentru copii şi îmbunătăţirea 

condiţiilor de plasament. 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2023 N/A NORMAL FEDR (POR, AP 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale, AP 9 – 

Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din 

mediul urban) 

Buget local 

186 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica) 

Dezvoltarea si modernizarea 

infrastructurii de asistenta 

sociala, cresterea calitatii 

serviciilor in unitatile de 

specialitate 

P186 Crearea de centre rezidenţiale pentru persoane cu handicap şi/sau 

locuinţe protejate şi dotarea acestora cu echipamentul şi mobilierul 

necesar; 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2023 N/A NORMAL FEDR (POR, AP 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale, AP 9 – 

Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din 

mediul urban) 

Buget local 

187 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica) 

Dezvoltarea si modernizarea 

infrastructurii de asistenta 

sociala, cresterea calitatii 

serviciilor in unitatile de 

specialitate 

P187 Înfiinţarea unui centru multifuncţional care să ofere un ansamblu de 

activităţi şi servicii de asistenţă socio-medicală. Beneficiarii acestor 

servicii ar putea fi persoane care se regasesc in urmatoarele situatii: 

sub pragul de sărăcie, şomaj, nivel educaţional scăzut, dizabilităţi, 

boli cronice, boli aflate în faze terminale, care necesită tratamente 

paleative, graviditate, vârsta a III-a, vârsta sub 5 ani, familii 

monoparentale, alte situaţii sociale) 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2023 N/A NORMAL FEDR (POR, AP 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale, AP 9 – 

Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din 

mediul urban) 

Buget local 

188 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica) 

Diversificarea gamei de servicii 

sociale 

P188 Elaborarea unei strategii de dezvoltare pentru zonele defavorizate in 

vederea integrarii in zona urbana dezvoltata 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2020 5.000,00 PRIORITAR FEDR (POR, Axa Prioritara 9 – Sprijinirea regenerarii economice si sociale a 

comunitatilor defavorizate din mediul urban) 

189 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica) 

Diversificarea gamei de servicii 

sociale 

P189 Dezvoltarea sistemului de ingrijire la domiciliu prin cresterea 

numarului de beneficiari 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2023 N/A NORMAL FEDR (POR, Axa Prioritara 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si 

sociale Axa Prioritara 9 – Sprijinirea regenerarii economice si sociale a 

comunitatilor 

defavorizate din mediul urban) 

190 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica) 

Diversificarea gamei de servicii 

sociale 

P190 Dezvoltarea de măsuri active de ocupare a forţei de muncă pentru 

reducerea şomajului de lungă durată 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2023 N/A NORMAL Fondul Social European (Programul Operational Capital Uman) 

Bugetul local 

191 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica) 

Diversificarea gamei de servicii 

sociale 

P191 Asigurarea unor măsuri adecvate de prevenire a excluziunii sociale a 

tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a copilului şi de 

intervenţie pentru protecţia lor în scopul integrării sociale şi 

profesionale a acestora 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2023 N/A NORMAL Fondul Social European (Programul Operational Capital Uuman) 

Bugetul local 

192 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica) 

Diversificarea gamei de servicii 

sociale 

P192 Derularea unor campanii de informare si sensibilizare a opiniei 

publice cu privire la problematica persoanelor varstnice cu/fara 

handicap 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2023 N/A NORMAL FEDR (POR, Axa Prioritara 9 – Sprijinirea regenerarii economice si sociale a 

comunitatilor defavorizate din mediul urban) 

Buget local 

193 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica) 

Diversificarea gamei de servicii 

sociale 

P193 Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire şi asigurarea accesului la utilităţi 

pentru comunităţile de romi 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2023 N/A NORMAL FSE (PO CU Axa Prioritara 4 – Incluziunea sociala si combaterea saraciei) 

Buget local 

194 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica) 

Diversificarea gamei de servicii 

sociale 

P194 Creşterea gradului de securitate socială a etnicilor romi Fisa/Idee de proiect 2017 – 2023 N/A NORMAL FSE (PO CU Axa Prioritara 4 – Incluziunea sociala si combaterea saraciei) 

Buget local 

195 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica) 

Asigurarea cadrului dezvoltării 

continue, organizării şi 

funcţionării performante a 

sistemului sportiv 

P195 Includerea sălilor de sport din cadrul unităţilor şcolare în programe 

de reabilitare şi dotare cu material sportiv adecvat, în scopul 

asigurării condiţiilor necesare pentru desfăşurarea orelor de 

educaţie fizică şi stimulării participării elevilor la mişcarea sportivă 

de masă. 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2023 N/A NORMAL FEDR (POR, Axa Prioritara 10 – Imbunatatirea infrastructurii educationale) 

Programe derulate prin Guvernul Romaniei 

Buget local 



196 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica) 

Asigurarea cadrului dezvoltării 

continue, organizării şi 

funcţionării performante a 

sistemului sportiv 

P196 Reabilitarea stadionului de atletism Fisa/Idee de proiect 2017 – 2020 N/A NORMAL Parteneriat public-privat 

Buget local 

197 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica) 

Asigurarea cadrului dezvoltării 

continue, organizării şi 

funcţionării performante a 

sistemului sportiv 

P197 Promovarea mişcării sportive de masă, prin includerea competiţiilor 

sportive în programul activităţilor curente (târguri, alte manifestări 

ce se desfăşoară în oraş gen Ziua Europei, manifestări dedicate 

femeii, copilului etc.) 

Fisa/Idee de proiect 2016 – 2023 N/A NORMAL Parteneriat public-privat 

Societatea civila 

Buget local 

198 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica) 

Asigurarea cadrului dezvoltării 

continue, organizării şi 

funcţionării performante a 

sistemului sportiv 

P198 Continuarea tradiţiei de susţinere a organizării competiţiilor de nivel 

regional şi local (atletism, arte marţiale, baschet, box, gimnastică, 

handbaal, judo, rugby, şah, tenis de masă, modelism, culturism etc) 

Fisa/Idee de proiect 2016 – 2023 N/A NORMAL Parteneriat public-privat 

Societatea civila 

Buget local 

199 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica) 

Asigurarea cadrului dezvoltării 

continue, organizării şi 

funcţionării performante a 

sistemului sportiv 

P199 Implementarea unui program de motivare a sportivilor care obţin 

rezultate remarcabile la competiţiile sportive 

Fisa/Idee de proiect 2016 – 2023 N/A NORMAL Parteneriat public-privat 

Societatea civila 

Buget local 

200 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica) 

Dezvoltarea infrastructurii de 

agrement si de petrecere a 

timpului liber 

P200 Intocmire GIS si registrul spatiilor verzi Fisa/Idee de proiect 2017 – 2018 100,00 PRIORITAR Buget local 

201 OS.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica) 

Dezvoltarea infrastructurii de 

agrement si de petrecere a 

timpului liber 

P201 Reabilitarea parcurilor din municipiu: Crang, Marghiloman, 

Tineretului 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2023 N/A NORMAL Buget local 

202 OS.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica) 

Dezvoltarea infrastructurii de 

agrement si de petrecere a 

timpului liber 

P202 Infiintarea unor cluburi ale „seniorilor” Fisa/Idee de proiect 2106 – 2023 N/A NORMAL Buget local 

203 OS.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica) 

Îmbunătăţirea calitatii si 

eficientei serviciilor 

administratie publica oferite 

cetatenilor municipiului Buzau 

P203 Elaborarea şi implementarea unui Plan strategic de formare a 

personalului din administraţia publică, bazat pe o identificare 

corectă a nevoilor de pregătire, incluzând formarea în elaborarea 

politicilor publice 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2020 N/A NORMAL Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative 

Buget local 

204 OS.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica) 

Îmbunătăţirea calitatii si 

eficientei serviciilor 

administratie publica oferite 

cetatenilor municipiului Buzau 

P204 Revizuirea permanentă a structurii organizaţionale în scopul 

operaţionalizării funcţionării acesteia şi creşterii gradului de 

flexibilitate şi adaptabilitate 

Fisa/Idee de proiect 2016 – 2023 N/A NORMAL Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative 

Buget local 

205 OS.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica) 

Îmbunătăţirea calitatii si 

eficientei serviciilor 

administratie publica oferite 

cetatenilor municipiului Buzau 

P205 Elaborarea şi implementarea unui sistem de management al 

resurselor umane, care să aibă în vedere dezvoltarea profesională a 

tuturor funcţionarilor din cadrul aparatului tehnic de specialitate al 

primăriei 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2023 N/A NORMAL Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative 

Buget local 

206 OS.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica) 

Îmbunătăţirea calitatii si 

eficientei serviciilor 

administratie publica oferite 

cetatenilor municipiului Buzau 

P206 Implementarea unui protocol de utilizare a tehnologiei IT precum şi 

a unor procese operaţionale de utilizare şi transmitere a datelor în 

cadrul reţelei proprii a Primăriei şi în comunicarea cu alte instituţii, 

precum şi dezvoltarea şi realizarea unei bănci de date 

informaţionale comune tuturor instituţiilor de la nivel local, în 

scopul diminuării tendinţei de limitare a fluxului informaţional şi 

scăderii nivelului de birocraţie, concomitent cu creşterea calităţii şi 

eficienţei actului administrativ. 

Fisa/Idee de proiect 2018 – 2023 N/A NORMAL Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative 

Buget local 

207 OS.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica) 

Îmbunătăţirea calitatii si 

eficientei serviciilor 

administratie publica oferite 

cetatenilor municipiului Buzau 

P207 Elaborarea unor proceduri de colaborare între administraţia locală şi 

şcoli, furnizori de servicii sociale, în scopul asigurării unor servicii 

comune  de calitate 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2023 N/A NORMAL Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative 

Buget local 



208 OS.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica) 

Îmbunătăţirea calitatii si 

eficientei serviciilor 

administratie publica oferite 

cetatenilor municipiului Buzau 

P208 Implementarea semnăturii electronice la nivelul întregii structuri 

funcţionale 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2023 N/A NORMAL Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative 

Buget local 

209 OS.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica) 

Îmbunătăţirea calitatii si 

eficientei serviciilor 

administratie publica oferite 

cetatenilor municipiului Buzau 

P209 Elaborarea şi implementarea unor documente cadru în furnizarea 

serviciilor publice menite să măsoare gradul de satisfacţie al 

beneficiarilor serviciilor publice, ca unitate de măsură a eficienţei 

furnizării acestora 

Fisa/Idee de proiect 2021 – 2023 N/A NORMAL Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative 

Buget local 

210 OS.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica) 

Îmbunătăţirea calitatii si 

eficientei serviciilor 

administratie publica oferite 

cetatenilor municipiului Buzau 

P210 Masuri pentru cresterea transparentei la nivelul UAT Municipiul 

Buzau 

Fisa/Idee de proiect 2017 – 2020 100,00 NORMAL Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative 

Buget local 

211 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in 

conformitate cu aquis-ul comunitar 

Imbunatatirea performantelor 

energetice ale caldirilor 

publice si rezidentiale 

P211 Eficientizarea energetică a clădirilor administrative (C1 și C2) din 

incinta imobilului situat în Municipiul 

Buzău, B-dul. N. Bălcescu, nr.48 

Fisa/Idee de proiect 2019-2023 1.400 NORMAL  FEDR (Programul Operational Regional 
Axa Prioritara 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu 

emisii scăzute de carbon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


