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BUZĂUL – ORA� MAGNET! 
 

 
Buzăul trebuie să devină atât de atractiv �i competitiv, încât să fie un adevărat 

ora� magnet pentru locuitorii săi, pentru investitori �i pentru vizitatori.  
Pentru a realiza acest deziderat era nevoie de un plan strategic de dezvoltare 

pe 12 ani, respectiv până în 2030.   
Dezvoltarea unei comunită�i – a�a cum a fost definită de Stanford Institute  – 

constă de fapt în crearea �i îmbunătă�irea permanentă a capacită�ii de dezvoltare în 
plan economic, educa�ional, social �i cultural. 

În 2016 am lansat ideea constituirii unui Consiliu de Dezvoltare a municipiului 
Buzău, care din mai 2017 a început să lucreze efectiv. Împreună cu 40 de buzoieni 
de valoare, împăr�i�i în 4 comisii de lucru: economică, de educa�ie, socială și de 
cultură �i prin multe întâlniri cu buzoienii de diferite vârste �i profesii s-a ajuns la 
această variantă de plan strategic care – odată pus în practică – ar duce până în 
2030 Buzăul acolo unde ni-l dorim! 

Venim în fa�a comunită�ii buzoiene cu un plan care nu pretindem a fi perfect 
dar cu siguran�ă este perfectibil! 

Îndeplinirea fiecărui obiectiv nominalizat se va asigura printr-un plan de ac�iuni 
dedicat. 

Sunt convins că prin efortul întregii comunită�i buzoiene putem face într-un 
timp relativ scurt din Buzău – un ora� magnet! 
      
 
 

Constantin Toma 
Primar al Municipiului Buzău 
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„Sunt impresionată �i încrezătoare că domnul 
Toma va reu�i să-�i atingă cu succes obiectivul de 
a crea în Buzău un ora� magnet”. 

 
Risa Cox, Managing Director  

Kaizen Institute Ltd., fiica lui Masaaki Imai,  
fondatorul Institutului Kaizen Global,  

Tokio, Japonia 
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I. LANSAREA �I PUNEREA ÎN PRACTICĂ A PLANULUI 
STRATEGIC DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI BUZĂU 

2018/2030 

 

     Timp de 14 luni, o echipă de 40 de buzoieni, constituită într-un Consiliu de 
Dezvoltare a municipiului Buzău, a lucrat pe 4 comisii: economică, educa�ională, 
socială �i culturală pentru a propune un plan de dezvoltare a Buzăului pe 12 ani.  
     Au fost multe dezbateri publice din care au ie�it multe propuneri pentru 
îmbunătă�irea acestui plan. Astfel, în 2018 s-a lansat „Planul strategic de dezvoltare 
a municipiului Buzău 2018 – 2030”. 
      Avem o viziune, aceea ca Buzăul să devină ”Ora� Magnet până în 2030”. Acest 
plan nu este unul fix, ci unul care se poate adapta la realită�ile permanente ale zilei. 
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VALORILE COMUNITĂ�II 
 
• Identitate. Pentru că trebuie să ne păstrăm reperele noastre existen�iale, să nu ne 
dezrădăcinăm, să nu ne alienăm �i să fim mândri că suntem buzoieni. A fi buzoian 
trebuie să devină un atribut respectat de to�i românii. 
• Credin�ă. Pentru că în lipsa ei,în lipsa speran�ei că ne putem crea o via�ă mai bună, 
putem cădea în deznădejde �i în relativism moral. 
• Patriotism. Ca opus al na�ionalismului, o condi�ie esen�ială a supravie�uirii 
comunită�ii. Luminat, civilizat, european, fie că este local sau na�ional. 
• Integritate. Pentru că motorul dezvoltării ora�ului nu poate func�iona în lipsa ei. 
Acest lucru s-a văzut cu claritate în Buzău, în ultimii douăzeci de ani. 
• Pasiune. Pentru că putem dezvolta Buzăul, fiecare la locul lui de muncă, doar 
muncind cu plăcere, cu dăruire, cu sacrificiu. 
• Voluntariat. Pentru că dezvoltarea unui ora�  ca al nostru, lipsit de resursele din 
alte păr�i, se bazează în primul rând pe oameni �i pe capacitatea lor de într-ajutorare, 
pe refacerea �esutului social sănătos. 
• Creativitate. Pentru că doar ea ne poate diferen�ia de ceilal�i, este motorul 
dezvoltării în toate domeniile �i ne men�ine spiritul viu. 
• Competitivitate. Pentru că suntem în permanentă concuren�ă cu alte ora�e, cu alte 
regiuni, cu alte �ări. Pentru că nimic nu ni se va oferi gratuit, ci poate fi câ�tigat doar 
prin efort propriu. 
 
 
 
Obiective în domeniul ECONOMIC 
 

• Îmbunătă�irea permanentă a competitivită�ii, inovării �i promovării spiritului 
antreprenorial în municipiul Buzău, cu accent pe industrii inovatoare; 

• Crearea de incubatoare de afaceri sectoriale; 
• Dezvoltarea de parcuri industriale; 
• Realizarea de clustere economice; 
• Înfiin�area unei bănci na�ionale de resurse genetice vegetale (banca de gene  

pentru legumicultură, floricultură, plante medicinale �i aromatice); 
• Realizarea unui lan� de înaltă tehnologie în domeniul horticulturii; 
• Îmbunătă�irea permanentă a infrastructurii destinate mediului de afaceri; 
• Reabilitarea infrastructurii în toate zonele economice ale ora�ului; 
• Realizarea centurii de est a ora�ului; 
• Transformarea unei păr�i din aeroportul militar de la Boboc în aeroport civil cu  

facilită�i atât pentru transportul de persoane cât �i pentru marfă; 
•  Buzău - centrul na�ional al economiei circulare. 
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Obiective în domeniul EDUCA�IONAL 
 

• Încurajarea inovării �i creativită�ii în educa�ia buzoiană 
• Construirea unui science centre la Buzău care să stimuleze copiii 

�i tinerii să se apropie mai mult de �tiin�ele exacte �i tehnologie; 
• Schimbarea structurii calificării for�ei de muncă din zona necalificată către 

zonele economice înalt calificate �i pe această cale cre�terea nivelului salarial al 
cetă�enilor Buzăului; 

• Realizarea unui centru de educa�ie în domeniul permaculturii �i al alimenta�iei 
sănătoase; 

• Organizarea de competi�ii permanente de stimulare a inovării �i creativită�ii; 
• Îmbunătă�irea permanentă a infrastructurii educa�ionale; 
• Digitalizarea cât mai avansată a învă�ământului buzoian; 
• Dotarea laboratoarelor �i atelierelor �colare la nivel de vârf; 
• Reabilitarea permanentă a clădirilor �colare; 
• Înfiin�area de amfiteatre în aer liber în parcurile din municipiul Buzău, unde să  

se desfă�oare diverse cursuri, seminarii,simpozioane etc.; 
• Înfiin�area unui centru universitar permanent în domenii tehnice; 
• Încurajarea parteneriatelor care să conducă la cre�terea nivelului de 

învă�ământ; 
• Parteneriate între �coli �i agen�i economici din municipiul Buzău; 
• Parteneriate între �coli din Buzău �i �coli din �ări cu un sistem de învă�ământ 

performant; 
• Motivarea elevilor �i profesorilor prin acordarea de burse de performan�ă. 

 
 
 
Obiective în domeniul SOCIAL 
 

• Îmbunătă�irea �i dezvoltarea permanentă a infrastructurii urbane; 
• Reabilitarea �i dezvoltarea infrastructurii pietonale �i realizarea de piste de   

biciclete în tot ora�ul, inclusiv de centre de închiriere a bicicletelor; 
• Realizarea unui transport în comun modern în municipiul Buzău �i în zonele 

limitrofe ora�ului; 
• Reabilitarea infrastructurii rutiere �i dezvoltarea de ac�iuni pentru fluidizarea 

permanentă a traficului auto; 
• Realizarea unei re�ele de parcări, care să acopere toată zona ora�ului; 
• Modernizarea tuturor pie�elor din ora� �i realizarea unei pie�e (en-gros) 

acoperite care să aibă toate facilită�ile pentru a putea transforma Buzăul în cel mai 
mare centru regional pentru livrarea de legume �i fructe; 

• Revitalizarea centrului ora�ului; 
• Îmbunătă�irea �i dezvoltarea infrastructurii de agrement �i petrecere a 

timpului liber; 
• Regenerarea spa�iului urban adiacent Parcului Tineretului; 
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• Proiect de dezvoltare a domeniului Marghiloman; 
• Înfiin�area unui centru de recreere în zona Parcului Tineretului; 
• Revitalizarea Buzăului prin punerea în valoare a Iazului Morii; 
• Modernizarea stadionului de atletism; 
• Sprijinirea categoriilor sociale defavorizate;  
• Sprijinirea vie�ii decente �i active a locuitorilor de vârsta a treia. „Buzăul, un 

ora� al pensionarilor ferici�i!”; 
• Îmbunătă�irea permanentă a calită�ii mediului în ora�ul nostru; 
• Îmbunătă�irea stării de sănătate a popula�iei buzoiene, începând cu măsuri 

consistente de preven�ie a îmbolnăvirii; 
• Promovarea conceptului de clădiri inteligente; 
• Relansarea rapidă a sportului buzoian, inclusiv a sportului de masă, ca sursă 

a mândriei locale, a coeziunii cetă�ene�ti, a plusvalorii economice �i a unei vie�i 
sănătoase; 

• Relansarea demografică a ora�ului, prin politici de repatriere,atragere a 
speciali�tilor din diverse domenii, stimularea natalită�ii �i cre�terea ofertei privind 
calitatea vie�ii; 

• Digitalizarea completă a serviciilor �i a spa�iului public. 
 
 
 
Obiective în domeniul Cultural 
 

• Regenerarea municipiului Buzău prin integrarea culturii în planificarea urbană; 
• Identificarea tuturor locurilor �i construc�iilor istorice din Buzău �i punerea lor 

în valoare; 
• Transformarea domeniului „Alexandru Marghiloman” într-un centru de   

educa�ie �i cultură de anvergură na�ională �i interna�ională; 
• Transformarea fostului cinematograf Dacia într-o sală multifunc�ională pentru 

spectacole, cinema, conferin�e, sală de expozi�ii etc. 
• Dezvoltarea brandului „BUZĂU - ORA� DESCHIS” în plan local,na�ional �i 

interna�ional; 
• Dezvoltarea brandurilor deja consacrate (Drăgaica, Festivalul Top T,Festivalul 

Benone Sinulescu, Vasile Voiculescu, Mihaela Runceanu); 
• Organizarea permanentă de ac�iuni de afirmare a valorilor locale buzoiene 

prin activită�i cu impact local �i na�ional; 
• Dezvoltarea brandului „Buzău - ora� al avia�iei �i para�utismului militar 

românesc; Buzău - a doua garnizoană a �ării; 
• “Cimitirul Eroilor” - monument de identitate na�ională – obiectiv turistic major; 
• Transformarea culturii în resursă de dezvoltare economică �i socială 

sustenabilă a municipiului Buzău; 
• Realizarea de ac�iuni culturale pe tot parcursul anului; 
• Organizarea permanentă de spectacole de muzică �i dansuri populare; 
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• Organizarea permanentă de spectacole de muzică clasică; 
• Organizarea de spectacole de street-dance, teatru, muzică, cercuri literare în 

zonele publice (parcuri, Pia�a Dacia); 
• Concursuri de Street Art (graffiti, sculpturi din materiale reciclabile); 
• Proiec�ii de filme documentare în parcurile ora�ului; 
• Proiec�ii mapping 3D cu sunet �i lumini; 
• Realizarea unei reviste tipărite de artă �i cultură precum �i a uneia on-line; 
• Programe de răspândire a artei �i culturii în �coli �i în celelalte institu�ii publice 

(expozi�ii, piese de teatru). 
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II. STAREA ECONOMICĂ A MUNICIPIULUI BUZĂU,              
ÎN ANUL 2018 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Activitatea economică a municipiului Buzău se bazează pe industrie �i servicii, din 
care industria are o pondere de aproximativ 50%. În cadrul sectorului economic, un 
loc important este ocupat de sectorul comercial. Conform Institutului Na�ional de 
Statistică, în anul 2018 PIB-ul pe cap de locuitor în municipiul Buzău a fost de 5254 
euro. 
 

Municipiul Buzău în topul Forbes 2018 
 

În  topul  realizat de revista Forbes, ”40 cele mai bune ora�e pentru afaceri”, edi�ia 
2018, în care s-au analizat re�edin�ele de jude�, municipiul Buzău a fost situat pe 
locul 21, în cre�tere cu 16 locuri fa�ă de anul 2016, când s-a clasat pe locul 37. 
 

Cele 10 criterii luate în calcul pentru departajarea ora�elor au fost următoarele: 

1. produsul intern brut pe jude� 
2. produsul intern brut pe cap de locuitor 
3. societă�ile comerciale cu capital străin 
4. câ�tigul salarial 
5. �omajul 
6. numărul întreprinderilor active 
7. infrastructura rutieră 
8. infrastructura feroviară 
9. stocul de locuin�e 
10. unită�ile de învă�ământ 
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     Datele statistice care au stat la baza întocmirii topului Forbes au avut ca surse 
Institutul Na�ional de Statistică, Comisia Na�ională de Prognoză, Oficiul Na�ional al 
Registrului Comer�ului, Ministerul Finan�elor Publice �i portalul listafirme.ro. 

 

Numărul agen�ilor economici  
 

     Numărul agen�ilor economici din municipiul Buzău a fost în anul 2018 de 13.546, 
ceea ce a reprezentat  43,20% din totalul agen�ilor economici din jude�ul Buzău. 
Numărul agen�ilor economici din tot jude�ul Buzău a fost de 31.355, iar în restul 
jude�ului fără municipiul Buzău au existat 17.809 agen�i economici.  

 
 
 
 

Cifra de afaceri – top firme 
 

     Cifra de afaceri totală realizată de firmele din municipiul Buzău în 2018 a fost de 
11,6 miliarde lei (2,6 miliarde euro), ceea ce a reprezentat 70,30% din cifra de 
afaceri totală din jude�ul Buzău. Cifra de afaceri din tot jude�ul Buzău a fost de 16,5 
miliarde lei (3,8 miliarde euro), iar în restul jude�ului fără municipiul Buzău, cifra de 
afaceri a fost de 4,9 miliarde lei (1,2 miliarde euro). 

 

 

43,20%

56,80%

Agenti economici mun.
Buzau

Agenti economici jud.
Buzau

70,30%

29,70%
Cifra de afaceri mun.
Buzau

Cifra de afaceri jud.
Buzau



 

16 

Profit – top firme 
 

     Profitul net total realizat de firmele din municipiul Buzău a fost de 544,1 mil. lei 
(123,7 mil. euro), ceea ce a reprezentat 54,86% din profitul net total realizat în 
jude�ul Buzău. Profitul net total din întreg jude�ul Buzău a fost de 991,4 mil. lei (225,3 
mil. euro), iar în restul jude�ului fără municipiul Buzău profitul net total a fost de 447,3 
mil. lei (101,6 mil. Euro). 

 

 

 

Numărul de angaja�i – top firme 
 

     Numărul total de angaja�i din municipiul Buzău a fost de 33.512, ceea ce a 
reprezentat 63,03% din totalul de angaja�i din jude�ul Buzău. Numărul de angaja�i din 
tot jude�ul Buzău a fost de 53.165, iar în restul jude�ului fără municipiul Buzău 
numărul de angaja�i a fost de 19.653. 

 
 

 
 
 
 

54,86%

45,14%

Profit net mun. Buzau

Profit net jud. Buzau

63,03%

36,97%

Nr. Angajati mun. Buzau

Nr. Angajati jud. Buzau
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Top 100 de domenii de activitate din municipiul Buzău în 2018 după 
cifra de afaceri totală 
 

Nr 
crt. 

COD 
CAEN 

Domeniul de activitate 
Cifra de 
afaceri 
(RON) 

Cifra 
de 

afaceri 
(EUR) 

1 1041 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor 2 miliarde 447,3 mil

2 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, 
băuturi �i tutun 

566,3 mil. 128,7 mil

3 1012 Prelucrarea �i conservarea cărnii de pasăre 537 mil. 122 mil. 

4 2060 Fabricarea fibrelor sintetice �i artificiale 387,5 mil. 88,1 mil. 

5 4711 Comer� cu amănuntul în magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi 
�i tutun 

371,8 mil. 84,5 mil. 

6 4621  Comer� cu ridicata al cerealelor, semin�elor, furajelor �i 
tutunului neprelucrat 

368,9 mil. 83,8 mil. 

7 3832  Recuperarea materialelor reciclabile sortate 364,9 mil. 82,9 mil. 

8 147 Cre�terea păsărilor 359,1 mil. 81,6 mil. 

9 111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor 
leguminoase �i a plantelor producătoare de semin�e 
oleaginoase 

319,9 mil. 72,7 mil. 

10 2410 Produc�ia de metale feroase sub forme primare �i de 
feroaliaje 

297,8 mil. 67,7 mil. 

11 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor �i profilelor din 
material plastic 

292,6 mil. 66,5 mil. 

12 2511 Fabricarea de construc�ii metalice �i păr�i componente 
ale structurilor metalice 

291,7 mil. 66,3 mil. 

13 1106 Fabricarea mal�ului 237 mil. 53,9 mil. 

14 4941 Transporturi rutiere de mărfuri 228,5 mil. 51,9 mil. 

15 2312 Prelucrarea �i fasonarea sticlei plate 222,3 mil. 50,5 mil. 

16 4120 Lucrări de construc�ii a clădirilor reziden�iale �i 
nereziden�iale 

216,3 mil. 49,2 mil. 

17 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice, fabricarea de 
lan�uri �i arcuri 

203,6 mil. 46,3 mil. 

18 3020 Fabricarea materialului rulant 196,4 mil. 44,6 mil. 

19 4773 Comer� cu amănuntul al produselor farmaceutice, în 
magazine specializate 

170,1 mil. 38,7 mil. 
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20 2712  Fabricarea aparatelor de control �i distribu�ie a 
electricită�ii 

138,9 mil 31,6 mil. 

21 4673 Comer� cu ridicata al materialului lemnos �i al 
materialelor de construc�ii �i echipamentelor sanitare 

136,5 mil. 31 mil. 

22 4719 Comer� cu amănuntul în magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de produse nealimentare 

115,5 mil. 26,2 mil. 

23 1310 Pregătirea fibrelor �i filarea fibrelor textile 110,4 mil. 25,1 mil. 

24 4730 Comer� cu amănuntul al carburan�ilor pentru 
autovehicule în magazine specializate 

109 mil. 24,8 mil. 

25 2550 Fabricarea produselor metalice ob�inute prin deformare 
plastică; metalurgia pulberilor 

108,1 mil. 24,6 mil. 

26 8621 Activită�i de asisten�ă medicală generală 101,7 mil. 23,1 mil. 

27 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic 97,6 mil. 22,2 mil. 

28 7022 Activită�i de consultan�ă pentru afaceri �i management 96,7 mil. 22 mil. 

29 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv 
lenjeria de corp) 

93,5 mil. 21,2 mil. 

30 4636 Comer� cu ridicata al zaharului, ciocolatei �i produselor 
zaharoase 

87,7 mil. 19,9 mil. 

31 4211  Lucrări de construc�ii a drumurilor �i autostrăzilor 78,4 mil. 17,8 mil. 

32 4532 Comer� cu amănuntul de piese �i accesorii pentru 
autovehicule 

73,2 mil. 16,6 mil. 

33 7112 Activită�i de inginerie �i consultan�ă tehnică legate de 
acestea 

66,4 mil. 15,1 mil. 

34 4520  Între�inerea �i repararea autovehiculelor 66,3 mil. 15,1 mil. 

35 4635 Comer� cu ridicata al produselor din tutun 65,6 mil. 14,9 mil. 

36 3811 Colectarea de�eurilor nepericuloase 65,2 mil. 14,8 mil. 

37 4511 Comer� cu autoturisme �i autovehicule u�oare (sub 3,5 
tone) 

63,9 mil. 14,5 mil. 

38 4321  Lucrări de instala�ii electrice 62,7 mil. 14,3 mil. 

39 5610 Restaurante 62,5 mil. 14,2 mil. 

40 1061 Fabricarea produselor de morărit 62,4 mil. 14,2 mil. 

41 3600 Captarea, tratarea �i distribu�ia apei 62,2 mil. 14,1 mil. 

42 1330 Finisarea materialelor textile 55 mil. 12,5 mil. 

43 2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. 48,6 mil. 11 mil. 

44 4322 Lucrări de instala�ii sanitare, de încălzire �i de aer 
condi�ionat 

46,6 mil. 10,6 mil. 

45 6820 Închirierea �i subînchirierea bunurilor imobiliare proprii 
sau închiriate 

44,9 mil. 10,2 mil. 
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46 1071 Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor �i a produselor 
proaspete de patiserie 

42,8 mil. 9,7 mil. 

47 8622 Activită�i de asisten�ă medicală specializată 41,5 mil. 9,4 mil. 

48 4791 Comer� cu amănuntul prin intermediul caselor de 
comenzi sau prin internet 

41,5 mil. 9,4 mil. 

49 2562 Opera�iuni de mecanică generală 39,2 mil. 8,9 mil. 

50 4634 Comer� cu ridicata al băuturilor 37,4 mil. 8,5 mil. 

51 4672 Comer�  cu ridicata al metalelor �i minereurilor metalice 37,3 mil. 8,5 mil. 

52 2453 Turnarea metalelor neferoase u�oare 36,6 mil. 8,3 mil. 

53 3530 Furnizarea de abur �i aer condi�ionat 36,5 mil. 8,3 mil. 

54 1039 Prelucrarea �i conservarea fructelor �i legumelor 36,2 mil. 8,2 mil. 

55 4752 Comer� cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor 
din sticlă �i a celor pentru vopsit, în magazine specializate 

34,8 mil. 7,9 mil. 

56 9200 Activită�i de jocuri de noroc �i pariuri 32,4 mil. 7,4 mil. 

57 5229 Alte activită�i anexe transporturilor 32,1 mil. 7,3 mil. 

58 3514  Comercializarea energiei electrice 30 mil. 6,8 mil. 

59 4666 Comer� cu ridicata al altor ma�ini �i echipamente de birou 28,4 mil. 6,5 mil. 

60 4633 Comer� cu ridicata al produselor lactate, ouălor, 
uleiurilor �i grăsimilor comestibile 

27,7 mil. 6,3 mil. 

61 4676 Comer� cu ridicata al altor produse intermediare 27 mil. 6,1 mil. 

62 4674 Comer� cu ridicata al echipamentelor �i furniturilor de 
fierărie pentru instala�ii sanitare �i de încălzire 

26,8 mil. 6,1 mil. 

63 2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie 26,8 mil. 6,1 mil. 

64 7490 Alte activită�i profesionale, �tiin�ifice �i tehnice n.c.a. 25,9 mil. 5,9 mil. 

65 4778 Comer� cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine 
specializate 

25,7 mil. 5,8 mil. 

66 8010 Activită�i de protec�ie �i gardă 24,4 mil. 5,5 mil. 

67 4531 Comer� cu ridicata de piese �i accesorii pentru 
autovehicule 

23,1 mil. 5,3 mil. 

68 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a 22,8 mil. 5,2 mil. 

69 4612 Intermedieri în comer�ul cu combustibili, minereuri, 
metale �i produse chimice pentru industrie 

22,6 mil. 5,1 mil. 

70 3511 Produc�ia de energie electrică 22,3 mil. 5,1 mil. 

71 5510 Hoteluri �i alte facilită�i de cazare similare 21,6 mil. 4,9 mil. 

72 2814 Fabricarea de articole de robinetărie 21,4 mil. 4,9 mil. 

73 4677 Comer� cu ridicata al de�eurilor �i resturilor 21,1 mil 4,8 mil. 

74 1812 Alte activită�i de tipărire n.c.a. 21 mil. 4,8 mil. 

75 4722 Comer� cu amănuntul al cărnii �i al produselor din 
carne, în magazine specializate 

20,2 mil. 4,6 mil. 

76 2363 Fabricarea betonului 19,4 mil. 4,4 mil. 
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77 4789 Comer� cu amănuntul prin standuri, chio�curi �i pie�e al 
altor produse 

18,6 mil. 4,2 mil. 

78 4743 Comer� cu amănuntul al echipamentului audio/ video în 
magazine specializate 

17,8 mil. 4 mil. 

79 4619 Intermedieri în comer�ul cu produse diverse 17,8 mil. 4 mil. 

80 7320 Activită�i de studiere a pie�ei �i de sondare a opiniei publice 16 mil. 3,6 mil. 

81 4642 Comer� cu ridicata al îmbrăcămintei �i încăl�ămintei 15,5 mil. 3,5 mil. 

82 6920 Activită�i de contabilitate �i audit financiar, consultan�ă 
în domeniul fiscal 

15,5 mil. 3,5 mil. 

83 4671 Comer� cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi �i 
gazo�i al produselor derivate 

15,1 mil. 3,4 mil. 

84 1439 Fabricarea prin tricotare sau cro�etare a altor articole 
de îmbrăcăminte 

15 mil. 3,4 mil. 

85 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate �i 
alimentelor dietetice 

14,1 mil. 3,2 mil. 

86 4675 Comer� cu ridicata al produselor chimice 14 mil. 3,2 mil. 

87 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment �i ipsos 13,3 mil. 3 mil. 

88 4637 Comer� cu ridicata cu cafea, ceai, cacao �i condimente 13,2 mil. 3 mil. 

89 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a. 12,9 mil. 2,9 mil. 

90 8299 Alte activită�i de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 12 mil. 2,7 mil. 

91 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri �i magazine 12 mil. 2,7 mil. 

92 4663 Comer� cu ridicata al ma�inilor pentru industria minieră 
�i construc�ii 

11,9 mil. 2,7 mil. 

93 4332 Lucrări de tâmplărie �i dulgherie 11,5 mil. 2,6 mil. 

94 2229 Fabricarea altor produse din material plastic 11,4 mil. 2,6 mil. 

95 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 11,3 mil. 2,6 mil. 

96 6201 Activită�i de realizare a soft-ului la comanda (software 
orientat client) 

11 mil. 2,5 mil. 

97 4776 Comer� cu amănuntul al florilor, plantelor �i semin�elor, 
comer� cu amănuntul al animalelor de companie �i al 
hranei pentru acestea, în magazine specializate 

10,7 mil. 2,4 mil. 

98 2512 Fabricarea de u�i �i ferestre din metal 10,6 mil. 2,4 mil. 

99 4932 Transporturi cu taxiuri 10,6 mil. 2,4 mil. 

100 4649 Comer� cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc 10 mil. 2,3 mil. 
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Top 100 de domenii de activitate din municipiul Buzău în 2018 după 
numărul total de angaja�i 
 

Nr. 
Crt. 

CAEN Domeniul de activitate Număr 
angajați 

1 4711 Comer�  cu amănuntul în magazine nespecializate, cu 
vânzare  predominantă de produse alimentare, băuturi �i 
tutun 

1.466 

2 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de 
corp) 

1.404 

3 4120 Lucrări de construc�ii a clădirilor reziden�iale �i nereziden�iale 1.378 

4 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor �i profilelor din material 
plastic 

1.210 

5 2511 Fabricarea de construc�ii metalice �i păr�i componente ale 
structurilor metalice 

1.060 

6 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 975 

7 8621 Activită�i de asisten�ă medicală generală 914 

8 1012 Prelucrarea �i conservarea cărnii de pasăre 876 

9 4941 Transporturi rutiere de mărfuri 802 

10 2060 Fabricarea fibrelor sintetice �i artificiale 801 

11 4639 Comer� cu ridicata nespecializat de produse alimentare, 
băuturi �i tutun 

746 

12 147 Cre�terea păsărilor 735 

13 8010 Activită�i de protec�ie �i gardă 723 

14 3600 Captarea, tratarea �i distribu�ia apei 716 

15 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic 682 

16 3811 Colectarea de�eurilor nepericuloase 657 

17 5610 Restaurante 630 

18 2410 Produc�ia de metale feroase sub forme primare �i de 
feroaliaje 

609 

19 1330 Finisarea materialelor textile 593 

20 4211 Lucrări de construc�ii a drumurilor �i autostrăzilor 568 

21 2312  Prelucrarea �i fasonarea sticlei plate 550 

22 4773 Comer� cu amănuntul al produselor farmaceutice, în 
magazine specializate 

496 

23 1061 Fabricarea produselor de morărit 480 
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24 1071 Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor �i a produselor 
proaspete de patiserie 

455 

25 2712 Fabricarea aparatelor de control �i distribu�ie a electricită�ii 439 

26 3020 Fabricarea materialului rulant 437 

27 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a 432 

28 4719 Comer� cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare 
predominantă de produse nealimentare 

430 

29 1310  Pregătirea fibrelor �i filarea fibrelor textile 410 

30 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice, fabricarea de lan�uri �i 
arcuri 

388 

31 1041 Fabricarea uleiurilor �i grăsimilor 338 

32 4322 Lucrări de instala�ii sanitare, de încălzire �i de aer condi�ionat 317 

33 111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase �i 
a plantelor producătoare de semin�e oleaginoase 

313 

34 4520 Între�inerea �i repararea autovehiculelor 296 

35 2562 Opera�iuni de mecanică  generală 271 

36 8622 Activită�i de asisten�ă medicală specializată 255 

37 1439  Fabricarea prin tricotare sau cro�etare a altor articole de 
îmbrăcăminte 

240 

38 4321 Lucrări de instala�ii electrice 225 

39 7112 Activită�i de inginerie �i consultan�ă tehnică legate de acestea 200 

40 4673 Comer� cu ridicata al materialului lemnos �i al materialelor de 
construc�ii �i echipamentelor sanitare 

199 

41 4730 Comer� cu amănuntul al carburan�ilor pentru autovehicule în 
magazine specializate 

194 

42 5510 Hoteluri �i alte facilită�i de cazare similare 194 

43 4532 Comer� cu amănuntul de piese �i accesorii pentru 
autovehicule 

188 

44 2550 Fabricarea produselor metalice ob�inute prin deformare 
plastică; metalurgia pulberilor 

188 

45 3530 Furnizarea de abur �i aer condi�ionat 185 

46 8299 Alte activită�i de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 185 

47 7022 Activită�i de consultan�ă pentru afaceri �i management 184 

48 2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie 162 

49 2453 Turnarea metalelor neferoase u�oare 162 

50 6920 Activită�i de contabilitate �i audit financiar, consultan�ă în 
domeniul fiscal 

161 
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51 1812 Alte activită�i de tipărire n.c.a. 138 

52 6820 Închirierea �i subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau 
închiriate 

135 

53 7490 Alte activită�i profesionale, �tiin�ifice �i tehnice n.c.a. 126 

54 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte �i accesorii n.c.a. 117 

55 4511 Comer� cu autoturisme �i autovehicule u�oare (sub 3,5 tone) 104 

56 4932 Transporturi cu taxiuri 104 

57 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri �i magazine 102 

58 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a. 101 

59 5320 Alte activită�i po�tale �i de curier 99 

60 4778 Comer�  cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine 
specializate 

98 

61 8623 Activită�i de asisten�ă  stomatologică 96 

62 4634 Comer� cu ridicata al băuturilor 95 

63 9602 Coafură  �i alte activită�i de înfrumuse�are 90 

64 4636  Comer� cu ridicata al zahărului, ciocolatei �i produselor 
zaharoase 

89 

65 1073 Fabricarea macaroanelor, tăi�eilor, cus-cus-ului �i a altor 
produse făinoase similare 

88 

66 1520 Fabricarea încăl�ămintei 86 

67 4621 Comer�  cu ridicata al cerealelor, semin�elor, furajelor �i 
tutunului neprelucrat 

86 

68 2229 Fabricarea altor produse din material plastic 85 

69 8610 Activită�i de asisten�ă spitalicească 85 

70 4752 Comer� cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor 
din sticlă �i a celor pentru vopsit, în magazine specializate 

82 

71 1039 Prelucrarea �i conservarea fructelor �i legumelor 81 

72 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie �i tâmplărie, pentru 
construc�ii 

80 

73 4722 Comer�  cu amănuntul al cărnii �i al produselor din carne, în 
magazine specializate 

78 

74 4791 Comer�  cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi 
sau prin internet 

77 

75 4531 Comer�  cu ridicata de piese �i accesorii pentru autovehicule 75 

76 1392 Fabricarea de articole confec�ionate din textile (cu excep�ia 
îmbrăcămintei �i lenjeriei de corp) 

74 

77 5229 Alte activită�i anexe transporturilor 73 
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78 4931 Transporturi urbane, suburbane �i metropolitane de călători 69 

79 2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construc�ii 69 

80 3250 Produc�ia de dispozitive, aparate �i instrumente medicale �i 
de laborator 

67 

81 5630 Baruri �i alte activită�i de servire a băuturilor 67 

82 2814 Fabricarea de articole de robinetărie 66 

83 2512 Fabricarea de u�i �i ferestre din metal 61 

84 3821 Tratarea �i eliminarea de�eurilor nepericuloase 60 

85 8121 Activită�i generale (nespecializate) de cură�enie interioară a 
clădirilor 

59 

86 6492 Alte activită�i de creditare 58 

87 4674 Comer� cu ridicata al echipamentelor �i furniturilor de fierărie 
pentru instala�ii sanitare �i de încălzire 

58 

88 4776 Comer� cu amănuntul al florilor, plantelor �i semin�elor, 
comer� cu amănuntul al animalelor de companie �i al hranei 
pentru acestea, în magazine specializate 

58 

89 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construc�ii 58 

90 7311 Activită�i ale agen�iilor de publicitate 55 

91 8690 Alte activită�i referitoare la sănătatea umană 55 

92 1089  Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 51 

93 4672 Comer�  cu ridicata al metalelor �i minereurilor metalice 51 

94 4771 Comer� cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine 
specializate 

50 

95 6110 Activită�i de telecomunica�ii prin re�ele cu cablu 50 

96 7500 Activită�i veterinare 49 

97 4329 Alte lucrări de instala�ii pentru construc�ii 48 

98 4332 Lucrări de tâmplărie �i dulgherie 48 

99 4619 Intermedieri în comer�ul cu produse diverse 48 

100 1721 Fabricarea hârtiei �i cartonului ondulat �i a ambalajelor din 
hârtie �i carton 

48 
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Top 100 de domenii de activitate din municipiul Buzău în 2018 după 
profitul net total 
 

 

Nr. 
crt. 

CAEN Domeniul de activitate 
Profitul 

net 
(RON) 

Profitul 
net 

(EUR) 

1 3020 Fabricarea materialului rulant 23,2 mil. 5,3 mil. 

2 2060 Fabricarea fibrelor sintetice �i artificiale 19,5 mil. 4,4 mil. 

3 4639 Comer� cu ridicata nespecializat de produse 
alimentare, băuturi �i tutun 

18,6 mil. 4,2 mil. 

4 111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor 
leguminoase �i a plantelor producătoare de semin�e 
oleaginoase 

17,9 mil. 4,1 mil. 

5 4711 Comer� cu amănuntul în magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi 
�i tutun 

17,3 mil. 3,9 mil. 

6 4120 Lucrări de construc�ii a clădirilor reziden�iale �i 
nereziden�iale 

17,3 mil. 3,9 mil. 

7 1106 Fabricarea mal�ului 15,9 mil. 3,6 mil. 

8 6820 Închirierea �i subînchirierea bunurilor imobiliare proprii 
sau închiriate 

15,6 mil. 3,6 mil. 

9 2550 Fabricarea produselor metalice ob�inute prin deformare 
plastică; metalurgia pulberilor 

14,9 mil. 3,4 mil. 

10 2511 Fabricarea de construc�ii metalice �i păr�i componente 
ale structurilor metalice 

14,6 mil. 3,3 mil. 

11 8622 Activită�i de asisten�ă medicală specializată 14,5 mil. 3,3 mil. 

12 7022 Activită�i de consultan�ă  pentru afaceri �i management 13,8 mil. 3,1 mil. 

13 4941 Transporturi rutiere de mărfuri 12 mil. 2,7 mil. 

14 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor �i profilelor din 
material plastic 

11 mil. 2,5 mil. 

15 8621 Activită�i de asisten�ă  medicală  generală 10,9 mil. 2,5 mil. 

16 2712 Fabricarea aparatelor de control �i distribu�ie a 
electricită�ii 

9,7 mil. 2,2 mil. 

17 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 9,5 mil. 2,2 mil. 

18 4719 Comer� cu amănuntul în magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de produse nealimentare 

8,7 mil. 2 mil. 
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19 4773 Comer� cu amănuntul al produselor farmaceutice, în 
magazine specializate 

7,7 mil. 1,7 mil. 

20 7112 Activită�i de inginerie �i consultan�ă tehnică legate de 
acestea 

7,6 mil. 1,7 mil. 

21 5610 Restaurante 7,1 mil. 1,6 mil. 

22 1012 Prelucrarea �i conservarea cărnii de pasăre 6,8 mil. 1,5 mil. 

23 4321 Lucrări de instala�ii electrice 6,7 mil. 1,5 mil. 

24 6920 Activită�i de contabilitate �i audit financiar, consultan�ă 
în domeniul fiscal 

6,7 mil. 1,5 mil. 

25 1061 Fabricarea produselor de morărit 5,9 mil. 1,3 mil. 

26 4322 Lucrări de instala�ii sanitare, de încălzire �i de aer 
condi�ionat 

5,5 mil. 1,3 mil. 

27 3600 Captarea, tratarea �i distribu�ia apei 5,2 mil. 1,2 mil. 

28 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv 
lenjeria de corp) 

4,9 mil. 1,1 mil. 

29 4673 Comer� cu ridicata al materialului lemnos �i al 
materialelor de construc�ii �i echipamentelor sanitare 

4,9 mil. 1,1 mil. 

30 7490 Alte activită�i profesionale, �tiin�ifice �i tehnice n.c.a. 4,7 mil. 1,1 mil. 

31 1071 Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor �i a produselor 
proaspete de patiserie 

4,2 mil. 954.178 
euro 

32 5510 Hoteluri �i alte facilită�i de cazare similare 4,1 mil. 938.076 
euro 

33 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate �i 
alimentelor dietetice 

4,1 mil. 936.799 
euro 

34 4520 Între�inerea �i repararea autovehiculelor 4,1 mil. 926.371 
euro 

35 3811 Colectarea de�eurilor nepericuloase 4 mil. 917.202 
euro 

36 4211 Lucrări de construc�ii a drumurilor �i autostrăzilor 3,8 mil. 872.612 
euro 

37 4532  Comer� cu amănuntul de piese �i accesorii pentru 
autovehicule 

3,6 mil. 818.433 
euro 

38 2399  Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. 3,3 mil. 758.262 
euro 

39 8623 Activită�i de asisten�ă stomatologică 3,1 mil. 708.480 
euro 

40 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment �i ipsos 3,1 mil. 698.094 
euro 
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41 5210 Depozitări 3 mil. 679.348 
euro 

42 4676 Comer� cu ridicata al altor produse intermediare 2,9 mil. 669.263 
euro 

43 8690 Alte activită�i referitoare la sănătatea umană 2,9 mil. 662.468 
euro 

44 8299  Alte activită�i de servicii suport pentru întreprinderi 
n.c.a. 

2,9 mil. 661.367 
euro 

45 4791 Comer� cu amănuntul prin intermediul caselor de 
comenzi sau prin Internet 

2,9 mil. 660.356 
euro 

46 1811 Tipărirea ziarelor 2,9 mil. 650.648 
euro 

47 6201 Activită�i de realizare a soft-ului la comandă (software 
orientat client) 

2,9 mil. 649.649 
euro 

48 3511 Produc�ia de energie electrică 2,8 mil. 629.167 
euro 

49 2562 Opera�iuni de mecanică  generală 2,6 mil. 588.024 
euro 

50 6492 Alte activită�i de creditare 2,6 mil. 580.315 
euro 

51 4619 Intermedieri în comer�ul cu produse diverse 2,5 mil. 571.939 
euro 

52 1330 Finisarea materialelor textile 2,4 mil. 554.344 
euro 

53 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 2,4 mil. 554.314 
euro 

54 1812 Alte activită�i de tipărire n.c.a. 2,3 mil. 523.862 
euro 

55 4511 Comer� cu autoturisme �i autovehicule u�oare (sub 3,5 
tone) 

2,3 mil. 514.910 
euro 

56 7120 Activită�i de testare �i analize tehnice 2,2 mil. 507.529 
euro 

57 4666 Comer� cu ridicata al altor ma�ini �i echipamente de 
birou 

2,2 mil. 497.371 
euro 

58 4932 Transporturi cu taxiuri 2,2 mil. 489.940 
euro 

59 147 Cre�terea păsărilor 2,1 mil. 483.000 
euro 

60 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a. 2,1 mil. 472.713 
euro 
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61 7111 Activită�i de arhitectură 2,1 mil. 469.921 
euro 

62 3250 Produc�ia de dispozitive, aparate �i instrumente 
medicale �i de laborator 

2 mil. 460.231 
euro 

63 4531 Comer� cu ridicata de piese �i accesorii pentru 
autovehicule 

1,9 mil. 422.289 
euro 

64 8010 Activită�i de protec�ie �i gardă 1,8 mil. 414.695 
euro 

65 7311 Activită�i ale agen�iilor de publicitate 1,8 mil. 408.980 
euro 

66 4621 Comer� cu ridicata al cerealelor, semin�elor, furajelor �i 
tutunului neprelucrat 

1,8 mil. 408.872 
euro 

67 4722 Comer� cu amănuntul al cărnii �i al produselor din 
carne, în magazine specializate 

1,7 mil. 394.150 
euro 

68 6622 Activită�i ale agen�ilor �i broker-ilor de asigurări 1,7 mil. 386.553 
euro 

69 1439 Fabricarea prin tricotare sau cro�etare a altor articole 
de îmbrăcăminte 

1,7 mil. 385.111 
euro 

70 4778 Comer�  cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine 
specializate 

1,7 mil. 381.537 
euro 

71 4730  Comer� cu amănuntul al carburan�ilor pentru 
autovehicule în magazine specializate 

1,6 mil. 371.775 
euro 

72 3821 Tratarea �i eliminarea de�eurilor nepericuloase 1,6 mil. 369.708 
euro 

73 9511 Repararea calculatoarelor �i a echipamentelor 
periferice 

1,6 mil. 360.736 
euro 

74 2229 Fabricarea altor produse din material plastic 1,5 mil. 346.279 
euro 

75 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construc�ii 1,5 mil. 332.524 
euro 

76 2363 Fabricarea betonului 1,5 mil. 332.141 
euro 

77 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic 1,4 mil. 327.063 
euro 

78 5229 Alte activită�i anexe transporturilor 1,4 mil. 326.223 
euro 

79 4636 Comer� cu ridicata al zahărului, ciocolatei �i produselor 
zaharoase 

1,4 mil. 325.684 
euro 

80 1419  Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte �i accesorii 
n.c.a. 

1,4 mil. 323.621 
euro 
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81 5621 Activită�i de alimenta�ie (catering) pentru evenimente 1,4 mil. 316.134 
euro 

82 4633 Comer� cu ridicata al produselor lactate, ouălor, 
uleiurilor �i grăsimilor comestibile 

1,4 mil. 313.328 
euro 

83 1102 Fabricarea vinurilor din struguri 1,4 mil. 308.898 
euro 

84 9200 Activită�i de jocuri de noroc �i pariuri 1,3 mil. 304.294 
euro 

85 4672 Comer� cu ridicata al metalelor �i minereurilor metalice 1,3 mil. 299.707 
euro 

86 4742  Comer� cu amănuntul al echipamentului pentru 
telecomunica�ii în magazine specializate 

1,3 mil. 292.850 
euro 

87 161 Activită�i auxiliare pentru produc�ia vegetală 1,2 mil. 281.615 
euro 

88 4752 Comer� cu amănuntul al articolelor de fierărie, al 
articolelor din sticlă �i a celor pentru vopsit, în 
magazine specializate 

1,2 mil. 280.263 
euro 

89 6831 Agen�ii imobiliare 1,2 mil. 279.212 
euro 

90 8610  Activită�i de asisten�ă spitalicească 1,2 mil. 278.829 
euro 

91 2814 Fabricarea de articole de robinetărie 1,2 mil. 271.748 
euro 

92 1412 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru 1,2 mil. 264.758 
euro 

93 141 Cre�terea bovinelor de lapte 1,2 mil. 262.889 
euro 

94 4222  Lucrări de construc�ii a proiectelor utilitare pentru 
electricitate �i telecomunica�ii 

1,1 mil. 259.688 
euro 

95 4777 Comer� cu amănuntul al ceasurilor �i bijuteriilor, în 
magazine specializate 

1,1 mil. 240.210 
euro 

96 5911 Activită�i de produc�ie cinematografică, video �i de 
programe de televiziune 

1,1 mil. 239.270 
euro 

97 4642 Comer� cu ridicata al îmbrăcămintei �i încăl�ămintei 1 mil. 231.477 
euro 

98 4674 Comer� cu ridicata al echipamentelor �i furniturilor de 
fierărie pentru instala�ii sanitare �i de încălzire 

983.288 lei 223.475 
euro 

99 4661 Comer� cu ridicata al ma�inilor agricole, echipamentelor 
�i furniturilor 

981.508 lei 223.070 
euro 

100 4637 Comer� cu ridicata cu cafea, ceai, cacao �i condimente 979.036 lei 222.508 
euro 
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Top 100 de firme din municipiul Buzău în 2018 după cifra de afaceri 
totală 

 

Nr. 
Crt. 

Firma Cifră afaceri 
(RON) 

Cifră afaceri 
(EUR) 

1 BUNGE ROMÂNIA S.R.L. 2 miliarde 447,3 mil. 

2 AAYLEX PROD S.A. 537 mil. 122 mil. 

3 GREENFIBER INTERNATIONAL SA 387,5 mil. 88,1 mil. 

4 SOUFFLET AGRO ROMANIA SRL 300 mil. 68,2 mil. 

5 DUCTIL STEEL S.A. 297,8 mil. 67,7 mil. 

6 GREENTECH SA 268,1 mil. 60,9 mil. 

7 AVICOLA BUZAU SA 261,9 mil. 59,5 mil. 

8 AGRINVEST SRL 249,9 mil. 56,8 mil. 

9 SOUFFLET MALT ROMANIA SA 237 mil. 53,9 mil. 

10 GLASSCORP SA 219,2 mil. 49,8 mil. 

11 ROMCARBON S.A. 200,7 mil. 45,6 mil. 

12 DUCTIL SA 198,7 mil. 45,2 mil. 

13 VOESTALPINE VAE APCAROM S.A. 176,3 mil. 40,1 mil. 

14 INDUSTRIA FILATI BUZĂU S.R.L. 109,9 mil. 25 mil. 

15 FORJA ROTEC SRL 107,7 mil. 24,5 mil. 

16 EXIMPROD POWER SYSTEMS S.A. 100,4 mil. 22,8 mil. 

17 CLINICA SANTE SRL 96,4 mil. 21,9 mil. 

18 LIVINGJUMBO INDUSTRY SA 87,3 mil. 19,8 mil. 

19 ROMCONSTRUCT A G SRL 86,8 mil. 19,7 mil. 

20 LUCSOR IMPEX SRL 82,9 mil. 18,8 mil. 

21 GLOBAL CASH & CARY SRL 79,7 mil. 18,1 mil. 

22 NEXT ECO RECICLYNG S.R.L. 71,1 mil. 16,2 mil. 

23 MARCOS PROVIT S.A. 69,7 mil. 15,8 mil. 

24 SLIK IMPEX SRL 67,3 mil. 15,3 mil. 

25 DISTRIB EXPERT S.R.L. 66,6 mil. 15,1 mil. 

26 MSD COM SRL 66,3 mil. 15,1 mil. 

27 TOTAL DISTRIBUTION GRUP 
PRODIMPEX SRL 

65,6 mil. 14,9 mil. 

28 BOROMIR PROD SA 62,3 mil. 14,2 mil. 
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29 LUSCAN COM SRL 62,3 mil. 14,2 mil. 

30 COMPANIA DE APĂ S.A. 62,2 mil. 14,1 mil. 

31 FRANCISC IMPORT EXPORT SRL 56 mil. 12,7 mil. 

32 ANGROSISTUL S.R.L. 53,6 mil. 12,2 mil. 

33 ELCAR GID S.R.L. 51,8 mil. 11,8 mil. 

34 EXIMPROD GRUP S.A. 51,5 mil. 11,7 mil. 

35 CERAX AGRO GLOBAL SRL 50,8 mil. 11,6 mil. 

36 SUPERLIT ROMÂNIA SA 50,6 mil. 11,5 mil. 

37 MARTELLI EUROPE S.R.L. 50,1 mil. 11,4 mil. 

38 CONCAS SA 49,6 mil. 11,3 mil. 

39 TRANS ALICOM 2000 S.R.L. 49,1 mil. 11,2 mil. 

40 GENERAL MEMBRANE S.A. 48,6 mil. 11 mil. 

41 BETA SA 47,4 mil. 10,8 mil. 

42 PETRI�OR SRL 46,1 mil. 10,5 mil. 

43 ALASCOM SRL 45,3 mil. 10,3 mil. 

44 BIAN SRL 42,9 mil. 9,7 mil. 

45 RING TEXTILE PRODUCTION RTP SR 42,1 mil. 9,6 mil. 

46 LABORATOR EXPERT SRL 39,9 mil. 9,1 mil. 

47 RER SUD S.A. 39,6 mil. 9 mil. 

48 DRAGMAT SRL 38,9 mil. 8,8 mil. 

49 PROMETAL STEEL ENGINEERING SRL 36,9 mil. 8,4 mil. 

50 IRIS PHARM SRL 36,7 mil. 8,3 mil. 

51 REGIA AUTONOMA MUNICIPALA RAM 
RA 

36,5 mil. 8,3 mil. 

52 LEGUME FRUCTE BUZAU SA 35,7 mil. 8,1 mil. 

53 UNIVERSAL LE BIG SRL 35,5 mil. 8,1 mil. 

54 VOESTALPINE BOHLER WELDING 
ROMANIA SRL 

34,4 mil. 7,8 mil. 

55 METRO MAX COM S.R.L. 33,9 mil. 7,7 mil. 

56 METALPRES ROM S.R.L. 32,7 mil. 7,4 mil. 

57 NELBINVEST SRL 31,4 mil. 7,1 mil. 

58 VOINEA CONSTRUCT SRL 31,4 mil.  7,1 mil. 

59 METAL SOMET SA 31,1 mil. 7,1 mil. 

60 TEHNOMET SA 29,9 mil. 6,8 mil. 
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61 EFE ENERGY SRL 29,5 mil. 6,7 mil. 

62 RAFICON TRADE SRL 27,2 mil. 6,2 mil. 

63 CLUB BILIARD I & SV SRL 26,8 mil. 6,1 mil. 

64 COMAT AUTOBENZ S.R.L. 26 mil. 5,9 mil. 

65 MULTIPROD ENERGO SRL 25,4 mil. 5,8 mil. 

66 URBIS SERV SRL 24,8 mil. 5,6 mil. 

67 TRITON IMPEX SRL 24,8 mil. 5,6 mil. 

68 D&S PARTNERS CONSULT SRL 24,2 mil. 5,5 mil. 

69 ROTEC SA BUZAU 23,5 mil. 5,4 mil. 

70 ROMOIL 2003 SRL 23,4 mil. 5,3 mil. 

71 TOTAL WASTE MANAGEMENT SRL 22,9 mil. 5,2 mil. 

72 MTC MINERAL TRADING COMPANY 
SRL 

22,6 mil. 5,1 mil. 

73 MORDAN COM S.R.L. 22,6 mil. 5,1 mil. 

74 SNICK AMBALAJE �I CONSUMABILE 
SRL 

22,3 mil. 5,1 mil. 

75 CONFERIC SRL 21,8 mil. 5 mil. 

76 EUROSTING AAW INDUSTRY SRL 21,5 mil. 4,9 mil. 

77 COMERCIAL IOMAR SRL 21 mil. 4,8 mil. 

78 ROL CAR SRL 20,1 mil. 4,6 mil. 

79 COMPANIA DE PRODUC�IE 
FEROVIARĂ SRL 

20,1 mil. 4,6 mil. 

80 ROL CAR MOTORS SRL 19,8 mil. 4,5 mil. 

81 CONSTAM AMBIENT SRL 19,6 mil. 4,4 mil. 

82 RECOMPLAST S.R.L. 18,7 mil. 4,3 mil. 

83 L&R COMEXIM S.R.L. 18,6 mil. 4,2 mil. 

84 INTEGRAL SA 18,3 mil. 4,2 mil. 

85 BERGLINE DISTRIBUTION SRL 18,2 mil. 4,1 mil. 

86 ELECTRO PRIMA SRL 17,8 mil. 4 mil. 

87 COM FORTUNA 93 SRL 16,9 mil. 3,8 mil. 

88 VIOSTAR COM SRL 16,6 mil. 3,8 mil. 

89 ECOGEN ENERGY SA 16,2 mil. 3,7 mil. 

90 ECOGEN THERM SRL 15,9 mil. 3,6 mil. 

91 DADA COMAPEL S.R.L. 15,8 mil. 3,6 mil. 

92 DEUTSCHLAND BROT SRL 15,6 mil. 3,5 mil. 
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93 TOTAL ELECTRIC AUTOMATIZĂRI SRL 15,4 mil. 3,5 mil. 

94 MEDIA PRO SRL 15,3 mil. 3,5 mil. 

95 FIRTES 93 SRL 15,3 mil. 3,5 mil. 

96 DASHA ONLINE SRL 15,3 mil. 3,5 mil. 

97 ROX ANA COM SRL 14,8 mil. 3,4 mil. 

98 JUSTINBAK SRL 14,8 mil. 3,4 mil. 

99 MOBIL LINE SRL 14,6 mil. 3,3 mil. 

100 PRESTAGRO TEO GLOBAL SRL 14,3 mil. 3,3 mil. 

 

 

Top 100 de firme din municipiul Buzău în 2018 după numărul total 
de angaja�i 

 
 

Nr. 
Crt. 

Firma Numărul de 
angajați 

1 ROMCARBON S.A. 924 

2 AAYLEX PROD S.R.L. 876 

3 CLINICA SANTE SRL 846 

4 GREENFIBER INTERNATIONAL SA 801 

5 GREENTECH SA 751 

6 COMPANIA DE APĂ S.A. 716 

7 LIVINGJUMBO INDUSTRY SA 659 

8 DUCTIL STEEL S.A. 609 

9 AVICOLA BUZAU SA 584 

10 MARTELLI EUROPE S.R.L. 537 

11 GLASSCORP SA 535 

12 BOROMIR PROD SA 480 

13 INDUSTRIA FILATI BUZĂU SRL 396 

14 RER SUD S.A. 395 

15 DUCTIL SA 349 

16 BUNGE ROMANIA SRL 338 

17 VOESTALPINE VAE APCAROM SA 334 

18 RING TEXTILE PRODUCTION RTP SRL 329 



 

34 

19 TRANS BUS SA 298 

20 EXIMPROD POWER SYSTEMS S.A. 260 

21 TOTAL WASTE MANAGEMENT SRL 258 

22 URBIS SERV SRL 253 

23 DELTA FORCE I SRL 250 

24 CONCAS SA 228 

25 KOMPAKT ROHBAU S.R.L. 218 

26 COMERCIAL IOMAR SRL 212 

27 LUSCAN COM SRL 194 

28 TEHNOMET SA 193 

29 REGIA AUTONOMA MUNICIPALA RAM RA 185 

30 FORJA ROTEC SRL 185 

31 METAL SOMET SA 179 

32 BETA SA 177 

33 AGRINVEST SRL 171 

34 CONFERIC SRL 170 

35 IRIS PHARM SRL 167 

36 BEST TEX COMPANY S.R.L. 167 

37 ROMCONSTRUCT A G SRL 160 

38 DATSA TEXTIL SRL 135 

39 BEBAROM SRL 134 

40 METALPRES ROM S.R.L. 131 

41 MARCOS PROVIT S.A. 128 

42 MTA SRL 122 

43 ROTEC SA BUZAU 118 

44 RECOMPLAST S.R.L. 116 

45 RAFICON TRADE SRL 113 

46 MSD COM SRL 112 

47 SLIK IMPEX SRL 109 

48 UNIVERSAL LE BIG SRL 104 

49 BIAN SRL 104 

50 COMPANIA DE PRODUC�IE FEROVIARĂ SRL 103 

51 WMC GUARD SECURITY SRL 103 

52 DEUTSCHLAND BROT SRL 101 
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53 DISTRIB EXPERT S.R.L. 98 

54 SUPERLIT ROMÂNIA SA 88 

55 TRANS ALICOM 2000 S.R.L. 87 

56 LICIU CON SRL 86 

57 VOINEA CONSTRUCT SRL 86 

58 ROMTERA PRODUCT SRL 85 

59 MARALEX SHOES SRL 85 

60 SPITALUL SF SAVA S.R.L. 83 

61 CONFIDENT SECURITY GUARD SRL 82 

62 PAMIAL SRL 80 

63 TRITON IMPEX SRL 77 

64 MEDIATOR COMPANY S.R.L. 77 

65 AURORA INCONSTRUCT SRL 76 

66 ELCAR GID S.R.L. 76 

67 INTEGRAL SA 75 

68 LEGUME FRUCTE BUZAU SA 74 

69 GRUP CONSTRUCT SRL 74 

70 NICA AXA ACAPULCO SOCIETATE ÎN NUME COLECTIV 73 

71 DINAMIC S.R.L. 70 

72 ANGROSISTUL S.R.L. 70 

73 COM FORTUNA 93 SRL 70 

74 WELDING CONSULTING PROD SRL 70 

75 PIETROASA SA 69 

76 MULTIPROD ENERGO SRL 68 

77 ROMOIL 2003 SRL 68 

78 RC ENERGO INSTALL SRL 68 

79 EUROSTING AAW INDUSTRY SRL 67 

80 WMC CONF TEXTILE INTERNATIONAL SRL 64 

81 EXIMPROD GRUP S.A. 63 

82 CLEVER GUARD SRL 61 

83 LUCSOR IMPEX SRL 59 

84 SOUFFLET AGRO ROMANIA SRL 59 

85 VIDALEX PROD SRL 58 

86 BAVADI SERVICES SECURITY SRL 58 
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87 ROX ANA COM SRL 57 

88 EURO FASHION ACTIV SRL 57 

89 SIM BLUE TAG SRL 57 

90 UNIMEC SRL 56 

91 TEXTIROM PRODUCTION SRL-D 56 

92 DAIGORO SRL 55 

93 REPLASTICA HDPE S.R.L. 55 

94 DOMENII PREST SERV SRL 53 

95 PRETORIAN TOTAL GUARD SRL 52 

96 LABORATOR EXPERT SRL 51 

97 GLOBAL CASH & CARY SRL 50 

98 IMPACT TEX LINE SRL 50 

99 MADIROM CONF SRL 49 

100 METRO MAX COM S.R.L. 48 

 

 

Top 100 de firme din municipiul Buzău în 2018 după profitul net 
total 

 
 

Nr. 
Crt. 

Firma Profit net (RON) Profit net (EUR) 

1 VOESTALPINE VAE APCAROM SA 20,1 mil. 4,6 mil. 

2 GREENFIBER INTERNATIONAL SA 19,5 mil. 4,4 mil. 

3 SOUFFLET MALT ROMANIA SA 15,9 mil. 3,6 mil. 

4 FORJA ROTEC SRL 14,6 mil. 3,3 mil. 

5 AGRINVEST SRL 9,5 mil. 2,2 mil. 

6 CLINICA SANTE SRL 8,9 mil. 2 mil. 

7 EXIMPROD POWER SYSTEMS S.A. 7,3 mil. 1,7 mil. 

8 GLOBAL CASH & CARY SRL 6,8 mil. 1,5 mil. 

9 AAYLEX PROD S.A. 6,8 mil. 1,5 mil. 

10 BOROMIR PROD SA 5,8 mil. 1,3 mil. 

11 COMPANIA DE APĂ S.A. 5,2 mil. 1,2 mil. 

12 ROMCARBON SA 4,8 mil. 1,1 mil. 
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13 MSD COM SRL 4,3 mil. 981.403 

14 SLY NUTRI�IA SRL 4,1 mil. 936.799 

15 RAFICON TRADE SRL 3,9 mil. 896.783 

16 EUROSTING AAW INDUSTRY SRL 3,6 mil. 822.065 

17 LIVING PLASTIC INDUSTRY SRL 3,4 mil. 782.542 

18 NEXT ECO RECICLYNG S.R.L. 3,3 mil. 760.613 

19 GENERAL MEMBRANE S.A. 3,3 mil. 758.262 

20 EXIMPROD GRUP S.A. 3,1 mil. 707.873 

21 MULTIPROD ENERGO SRL 3,1 mil. 700.862 

22 TRAVERTEC S.R.L. 3,1 mil. 698.094 

23 COMPANIA DE PRODUC�IE 
FEROVIARĂ SRL 

3 mil. 687.925 

24 ROMCONSTRUCT A G SRL 3 mil. 685.336 

25 SOUFFLET FACILITIES ROMANIA SRL 3 mil. 679.348 

26 TIPOGRUP PRESS SRL 2,9 mil. 650.648 

27 DISTRIB EXPERT S.R.L. 2,6 mil. 600.474 

28 MARCOS PROVIT S.A. 2,5 mil. 571.718 

29 PIETROASA SA 2,5 mil. 563.993 

30 ROMOIL 2003 SRL 2,4 mil. 548.129 

31 DEVALEX SRL 2,4 mil. 547.585 

32 POWER BUSINESS OFFICE BUILDING 
SRL 

2,3 mil. 533.399 

33 RER SUD S.A. 2,3 mil. 528.579 

34 ROTTA NATURA SA 2,2 mil. 500.645 

35 ROMTERA PRODUCT SRL 2,2 mil. 489.130 

36 BIAN SRL 2,1 mil. 479.048 

37 RECICLING CD 2007 S.R.L. 2 mil. 453.985 

38 SNICK AMBALAJE �I CONSUMABILE 
SRL 

2 mil. 445.959 

39 TOTAL ELECTRIC AUTOMATIZĂRI 
SRL 

1,9 mil. 432.599 

40 MAT CORD BIOMEDICA S.R.L. 1,8 mil. 418.606 

41 DKV PREST SRL 1,8 mil. 417.118 

42 ELCAR GID S.R.L. 1,8 mil. 402.406 

43 CONCAS SA 1,7 mil. 394.369 
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44 DEUTSCHLAND BROT SRL 1,7 mil. 383.397 

45 MARTELLI EUROPE S.R.L. 1,7 mil. 378.708 

46 SIM BLUE TAG SRL 1,6 mil. 370.451 

47 COMAGRAPROD SRL 1,6 mil. 368.732 

48 SERVECOROM SRL 1,6 mil. 368.396 

49 D&S PARTNERS CONSULT SRL 1,6 mil. 361.090 

50 GASTRONOM S.A. 1,6 mil. 355.195 

51 DRAGAN NET CONSULTING SRL 1,6 mil. 355.173 

52 METAROM S.R.L. 1,6 mil. 352.889 

53 CERAX AGRO GLOBAL SRL 1,5 mil. 339.347 

54 ROBINIO EVENTS SRL 1,5 mil. 338.502 

55 ARGHIR PRODEX SRL 1,5 mil. 332.524 

56 VIOSTAR COM SRL 1,4 mil. 315.713 

57 ALCOR GROUP S.R.L. 1,4 mil. 309.343 

58 DIDICOM SRL 1,4 mil. 308.561 

59 LUCSOR IMPEX SRL 1,3 mil. 306.641 

60 VIDALEX PROD SRL 1,3 mil. 302.967 

61 PLUS EXIM TRADE SRL 1,3 mil. 300.642 

62 GP LAND SRL 1,3 mil. 293.932 

63 NOVATEL S.R.L. 1,3 mil. 289.558 

64 ROX ANA COM SRL 1,3 mil. 288.146 

65 ANDI CONS PREST SRL 1,3 mil. 286.011 

66 COMERCIAL IOMAR SRL 1,3 mil. 285.399 

67 IRIS PHARM SRL 1,3 mil. 284.276 

68 MEDCON SRL 1,2 mil. 283.890 

69 SOLAR DEVELOPMENT PROJECT 
SRL 

1,2 mil. 274.278 

70 NICOLTEX SRL 1,2 mil. 263.757 

71 METAL SOMET SA 1,2 mil. 262.099 

72 EUROBETON 2008 COMPACT SRL 1,2 mil. 261.882 

73 ELIS PHARM S.R.L. 1,1 mil. 261.005 

74 FAN TELECOM 52 SRL 1,1 mil. 259.688 

75 IRVIM COM S.R.L. 1,1 mil. 258.970 

76 AGROINDUSTRIAL FRASINU S.A. 1,1 mil. 252.649 
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77 INTERTRANS KARLA SRL 1,1 mil. 250.247 

78 MORDAN COM S.R.L. 1,1 mil. 249.440 

79 STRING SRL 1,1 mil. 244.810 

80 REAL CONSULT SRL 1,1 mil. 243.753 

81 SINED NOVACONST SRL 1,1 mil. 240.940 

82 UNIMEC SRL 1 mil. 235.851 

83 SPITALUL SF SAVA S.R.L. 1 mil. 233.865 

84 SAB ORTHO DENTAL SRL 1 mil. 230.342 

85 TRITON IMPEX SRL 1 mil. 230.223 

86 DADA COMAPEL S.R.L. 1 mil. 229.820 

87 TEHNOMET SA 1 mil. 228.674 

88 ESET GSM S.R.L. 1 mil. 228.241 

89 ANGROSISTUL S.R.L. 1 mil. 227.319 

90 DENIROM 2000 SRL 998.501 lei 226.932 

91 PRAKT INVEST SRL 974.057 lei 221.377 

92 DARA IRRIGATION S.A. 966.089 lei 219.566 

93 MUNTENIA UNIVERSAL SRL 954.321 lei 216.891 

94 INSTAL SOMET SA 953.265 lei 216.651 

95 GRUP CONSTRUCT SRL 950.978 lei 216.131 

96 SLIK IMPEX SRL 945.558 lei 214.900 

97 GEO FERM ANDRE SRL 944.597 lei 214.681 

98 UTILIS SCRIBA SRL 921.613 lei 209.458 

99 VOESTALPINE BOHLER WELDING 
ROMANIA SRL 

907.738 lei 206.304 

100 TEHNO BIONIC S.R.L. 881.269 lei 186.106 

 
 
 

 
Nivelul �omajului în municipiul Buzău în anul 2018 
 

Evolu�ia ratei �omajului în municipiul Buzău între anii 2014-2018 

Anul 2014 2015 2016 2017 2018 

Rata șomajului % 1,52% 1,38% 1,36% 0,7% 0,7% 
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     Municipiul Buzău are o rată foarte mică a �omajului. Situa�ia principalilor indicatori 
ce caracterizează starea socială, la nivelul municipiului, la data de 31.12.2018, a fost 
următoarea: 

 
Nr. crt. Indicator UM Anul 2018 

1 Populația activă (16 – 62 ani) pers. 87.600 

2 Total șomeri, din care: pers. 619 

3 • șomeri indemnizați pers. 336 

4 • șomeri neindemnizați pers. 283 

5 Rata șomajului procent 0,706% 

 
     Din totalul de 87.600 persoane active la nivelul municipiului, 49.600 persoane 
sunt angajate conform prevederilor legale, ceea ce reprezintă un procent de 56,64% 
persoane angajate, din total persoane active.  
     În ceea ce prive�te evolu�ia numărului de �omeri în perioada 2012-2018 în 
municipiul Buzău, se observă un trend general de scădere ( excep�ie anul 2013). 
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III. STAREA EDUCA�IEI �I A PERFORMAN�EI �COLARE   
ÎN MUNICIPIUL BUZĂU, ÎN ANUL 2018 

 
 
Descrierea generală a învă�ământului preuniversitar de stat buzoian 

 

În anul �colar 2017-2018 re�eaua unită�ilor de învă�ământ preuniversitar 
din municipiul Buzău a func�ionat astfel: 

       -  5 cre�e; 

       -  20 grădini�e dintre care: 

       -  12 grădini�e  cu program prelungit (10 cu personalitate juridică �i 2 arondate); 

       -  8 grădini�e cu program normal cu personalitate juridică; 

       -  12 �coli gimnaziale; 

       -  15 colegii na�ionale, colegii, licee teoretice, voca�ionale, de arte �i tehnologice 

       -  filiera teoretică: 6 (3 colegii na�ionale, 1 colegiu, 1 liceu teoretic, 1 liceu cu 
program sportiv 

         -  filiera voca�ională: 5 ( 1 colegiu na�ional pedagogic, 1 liceu de arte, 1 seminar 
teologic, 1 liceu tehnologic, 1 liceu cu program sportiv)  

        -  filiera tehnologică: 8 

        -  1 �coală postliceală sanitară 

         Men�iune – Colegiul Na�ional Pedagogic Spiru Haret �i Liceul cu Program   
Sportiv Iolanda Bala� Soter au filieră voca�ională �i teoretică, iar Liceul  Tehnologic 
Henri Coandă are filieră voca�ională �i filieră tehnologică. 

      Numărul de copii/elevi pe niveluri de învă�ământ: 

           -  Pre�colar (4 - 6 ani): 2853  dintre care: 

           -  Grădini�e cu program normal – 433 

           -  Grădini�e  cu program prelungit - 2420 

            -  Primar (clasa pregătitoare �i clasele I-IV): 6134 elevi, dintre care 1154 elevi 
clasa pregătitoare 

- Gimnaziu (clasele V-VIII):  9130 elevi 

- Liceu ( clasele IX- XIII, zi �i seral): 13107 elevi 
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Efective Grădini�e la nivelul municipiului Buzău - anul 2018 
 

Nr. 
crt. 

Unitate de învă�ământ 
Nr. 

pre�colari 

1 GRĂDINI�A CU PROGRAM PRELUNGIT "BOBOCEI DIN MICRO III" 
MUNICIPIUL BUZĂU 

399 

2 GRĂDINI�A CU PROGRAM PRELUNGIT "CEI �APTE PITICI" 
MUNICIPIUL BUZĂU 

213 

3 GRĂDINI�A CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 10 MUNICIPIUL 
BUZĂU 

174 

4 GRĂDINI�A CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 MUNICIPIUL 
BUZĂU 

209 

5 GRĂDINI�A CU PROGRAM PRELUNGIT NR.18 MUNICIPIUL 
BUZĂU 

179 

6 GRĂDINI�A CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3 MUNICIPIUL 
BUZĂU 

173 

7 GRĂDINI�A CU PROGRAM PRELUNGIT NR.4 MUNICIPIUL 
BUZĂU 

337 

8 GRĂDINI�A CU PROGRAM PRELUNGIT NR.6 MUNICIPIUL 
BUZĂU 

260 

9 GRĂDINI�A CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8 MUNICIPIUL 
BUZĂU 

245 

10 GRĂDINI�A CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9 MUNICIPIUL 
BUZĂU 

231 

 Total 2420 

 
Efective �coli gimnaziale la nivelul municipiului Buzău - anul 2018 
 

Nr 
crt. Unitate de învă�ământ 

Număr 
elevi 

1 �COALA GIMNAZIALĂ "GENERAL GRIGORE BA�TAN" MUNICIPIUL 
BUZĂU 

412 

2 �COALA GIMNAZIALĂ "GEORGE EMIL PALADE" MUNICIPIUL 
BUZĂU 

1397 

3 �COALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ" MUNICIPIUL BUZĂU 499 

4 �COALA GIMNAZIALĂ "MIHAIL KOGĂLNICEANU" MUNICIPIUL 
BUZĂU 

665 

5 �COALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE TITULESCU" MUNICIPIUL BUZĂU 396 

6 �COALA GIMNAZIALĂ "NICU CONSTANTINESCU"MUNICIPIUL 
BUZĂU 

387 
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7 �COALA GIMNAZIALĂ "P.H. ZANGOPOL" MUNICIPIUL BUZĂU 309 

8 �COALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTUL APOSTOL ANDREI " MUNICIPIUL 
BUZĂU 

684 

9 �COALA GIMNAZIALĂ CĂPITAN AVIATOR"MIRCEA T. BĂDULESCU" 
MUNICIPIUL BUZĂU 

863 

10 �COALA GIMNAZIALĂ EPISCOP "DIONISIE ROMANO" MUNICIPIUL 
BUZĂU 

421 

11 �COALA GIMNAZIALĂ NR. 11 MUNICIPIUL BUZĂU 2012 

12 �COALA GIMNAZIALĂ NR. 7 MUNICIPIUL BUZĂU 1085 

 Total  9130 

 
 
Efective Unită�i de învă�ământ nivel liceal la nivelul municipiului 
Buzău - anul 2018 
 

Nr. 
crt. 

Unitate de învă�ământ Număr 
elevi 

1 LICEUL AGRICOL "Dr. C. ANGELESCU" MUNICIPIUL BUZĂU 947 

2 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "IOLANDA BALA� SOTER" 
MUNICIPIUL BUZĂU 

992 

3 LICEUL DE ARTE "MARGARETA STERIAN" MUNICIPIUL BUZĂU 787 

4 LICEUL SPECIAL PENTRU DEFICIEN�I DE VEDERE MUNICIPIUL 
BUZĂU 

114 

5 LICEUL TEHNIC MUNICIPIUL BUZĂU 806 

6 LICEUL TEHNOLOGIC "COSTIN NENI�ESCU" MUNICIPIUL BUZĂU 397 

7 LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILIPESCU" MUNICIPIUL BUZĂU 715 

8 LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE C. MOISIL" MUNICIPIUL BUZĂU 511 

9 LICEUL TEHNOLOGIC DE MESERII �I SERVICII MUNICIPIUL BUZĂU 617 

10 LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL PENTRU COPII CU DEFICIEN�E 
AUDITIVE MUNICIPIUL BUZĂU 

101 

11 LICEUL TEHNOLOGIC" HENRI COANDĂ" MUNICIPIUL BUZĂU 792 

12 LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU MARGHILOMAN" MUNICIPIUL BUZĂU 845 

 
13 

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "CHESARIE EPISCOPUL" 
MUNICIPIUL BUZĂU 

276 

14 COLEGIUL ECONOMIC MUNICIPIUL BUZĂU 937 

15 COLEGIUL NA�IONAL "B. P. HASDEU" MUNICIPIUL BUZĂU 1313 

16 COLEGIUL NA�IONAL "MIHAI EMINESCU" MUNICIPIUL BUZĂU 1292 

17 COLEGIUL NA�IONAL PEDAGOGIC "SPIRU HARET" MUNICIPIUL 
BUZĂU 

1665 

 Total 13107 
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Raport privind situa�ia �colară la nivelul municipiului Buzău – anul 
2018, nivel gimnazial 

 

Unitate de învă�ământ 

Număr 
elevi 

promo-
va�i 

Număr 
elevi 

repeten�i 

Număr 
elevi 

exmatri-
cula�i 

Număr 
elevi 

situa�ie 
�colară 

neîncheiată 

�COALA GIMNAZIALĂ "GENERAL 
GRIGORE BA�TAN"  322 48 0 0 

�COALA GIMNAZIALĂ "GEORGE EMIL 
PALADE"  1376 1 0 0 

�COALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ"  459 1 0 0 

�COALA GIMNAZIALĂ "MIHAIL 
KOGĂLNICEANU"  421 205 0 1 

�COALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE 
TITULESCU"  293 11 0 18 

�COALA GIMNAZIALĂ "NICU 
CONSTANTINESCU" 252 24 0 26 

�COALA GIMNAZIALĂ "P.H. ZANGOPOL"  240 13 0 0 

�COALA GIMNAZIALĂ "SF. APOSTOL 
ANDREI "  678 15 0 0 

�COALA GIMNAZIALĂ CAP. AV."MIRCEA T. 
BĂDULESCU"  882 0 0 2 

�COALA GIMNAZIALĂ EPISCOP "DIONISIE 
ROMANO"  352 99 1 0 

�COALA GIMNAZIALĂ NR. 11  1996 9 0 0 

�COALA GIMNAZIALĂ NR. 7  1067 1 0 12 

Total  8338 427 1 59 
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Raport privind situa�ia �colară la nivelul municipiului Buzău – anul 
2018, nivel liceal �i postliceal 
 

Nr. 
crt. Unitate de învă�ământ 

Număr 
elevi 

promo-
va�i 

Număr 
elevi 

repeten�i 

Număr 
elevi 

exmatri-
cula�i 

Număr 
elevi 

situa�ie 
�colară 

neînche-
iată 

1 CENTRUL �COLAR DE EDUCA�IE 
INCLUZIVĂ  

225 0 0 4 

2 COLEGIUL ECONOMIC MUNICIPIUL 
BUZĂU 

978 3 3 18 

3 COLEGIUL NA�IONAL "B. P. HA�DEU"  1319 0 0 0 

4 COLEGIUL NA�IONAL "MIHAI EMINESCU"  1270 0 0 4 

5 COLEGIUL NA�IONAL PEDAGOGIC "SPIRU 
HARET"  

1643 2 4 1 

6 LICEUL AGRICOL "DR. C-TIN ANGELESCU"  811 9 33 3 

7 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "I. BALA� 
SOTER"  

906 20 3 9 

8 LICEUL DE ARTE "MARGARETA STERIAN"  793 3 0 0 

9 LICEUL SPECIAL PENTRU DEFICIEN�I DE 
VEDERE  

103 0 1 3 

10 LICEUL TEHNIC MUNICIPIUL BUZĂU 687 122 0 0 

11 LICEUL TEHNOLOGIC "COSTIN 
NENI�ESCU"  

356 20 8 49 

12 LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE 
FILIPESCU"  

548 59 25 0 

13 LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE C. 
MOISIL"  

503 23 22 0 

14 LICEUL TEHNOLOGIC DE MESERII �I 
SERVICII  

526 54 52 0 

15 LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL PENTRU 
COPII CU DEFICIEN�E AUDITIVE  

106 1 3 0 

16 LICEUL TEHNOLOGIC" HENRI COANDĂ"  581 107 14 5 

17 LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU 
MARGHILOMAN"  

808 4 3 0 

18 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX 
"CHESARIE EPISCOPUL"  

123 0 0 0 

19 �COALA POSTLICEALĂ SANITARĂ DE 
STAT  

254 12 0 0 

 Total General 12540 439 171 96 
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Raport privind situa�ia promovării examenului na�ional de 
bacalaureat  2018 

 

Nr.  
crt. 

Unitate de învă�ământ Înscri�i Promova-
bilitate 

Prezen�i Reu�i�i 
TOTAL 

Reu�i�i 
10 

1 COLEGIUL NA�IONAL "B. P. 
HA�DEU"  

298 100 298 298 5 

2 LICEUL PEDAGOGIC "SPIRU 
HARET"  

194 97,93 193 189 0 

3 COLEGIUL NA�IONAL "MIHAI 
EMINESCU"  

292 97,25 291 283 1 

4 LICEUL DE ARTE "MARGARETA 
STERIAN"  

94 96,7 91 88 0 

5 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX 
"CHESARIE EPISCOPUL" 
MUNICIPIUL BUZĂU 

28 96,43 28 27 0 

6 COLEGIUL ECONOMIC MUNICIPIUL 
BUZĂU 

249 90,24 246 222 0 

7 LICEUL TEORETIC "AL. 
MARGHILOMAN"  

182 81,46 178 145 0 

8 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "I. 
B.SOTER"  

170 53,95 152 82 0 

9 LICEUL TEHNOLOGIC DE MESERII 
�I SERVICII  

23 45 20 9 0 

10 LICEUL TEHNIC MUNICIPIUL 
BUZĂU 

54 42 50 21 0 

11 LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE 
FILIPESCU"  

34 38,46 13 5 0 

12 LICEUL "PRIMA SCHOOL" 17 33,33 12 4 0 

13 LICEUL SPECIAL PENTRU 
DEFICIEN�I DE VEDERE 
MUNICIPIUL BUZĂU 

7 33,33 6 2 0 

14 LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE C. 
MOISIL"  

110 33,33 87 29 0 

15 LICEUL AGRICOL "DR. C-TIN 
ANGELESCU"  

47 25,64 39 10 0 

16 LICEUL TEHNOLOGIC" HENRI 
COANDĂ"  

40 21,88 32 7 0 

17 LICEUL TEHNOLOGIC "COSTIN 
NENI�ESCU"  

96 18,92 74 14 0 

   TOTAL 1935 79,28% 1810 1435 6 
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Raport privind situa�ia �colilor la nivelul municipiului Buzău  
 

Nr. 
crt. 

Unitate de învă�ământ Nr cadre 
didactice 

Nr. 
absen�e 

an �colar 
2017-2018 

Nr elevi 
abandon 
�colar 

Cea mai 
mare 
medie 

de 
admitere 

1 GRĂDINI�A CU PROGRAM 
PRELUNGIT NR.9 MUNICIPIUL 
BUZĂU 

19 5881 0 0 

2 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX 
"CHESARIE EPISCOPUL" 
MUNICIPIUL BUZĂU 

22 1785 0 10 

3 �COALA GIMNAZIALĂ EPISCOP 
"DIONISIE ROMANO" MUNICIPIUL 
BUZĂU 

22 2550 3 9.98 

4 �COALA GIMNAZIALĂ NR. 7 
MUNICIPIUL BUZĂU 

52 14666 0 10 

5 �COALA GIMNAZIALĂ "P.H. 
ZANGOPOL" MUNICIPIUL BUZĂU 

15 5422 0 10 

6 GRĂDINI�A CU PROGRAM 
PRELUNGIT NR.3 MUNICIPIUL 
BUZĂU 

16 6007 0 0 

7 �COALA GIMNAZIALĂ "GEORGE 
EMIL PALADE" MUNICIPIUL BUZĂU 

70 317 0 10 

8 LICEUL TEHNOLOGIC" HENRI 
COANDĂ" MUNICIPIUL BUZĂU 

53 38934 6 9.42 

9 GRĂDINI�A CU PROGRAM 
PRELUNGIT "CEI SAPTE PITICI" 
MUNICIPIUL BUZĂU 

19 6452 0 0 

10 LICEUL AGRICOL "Dr. C. 
ANGELESCU" MUNICIPIUL BUZĂU 

52 61231 20 9.50 

11 �COALA GIMNAZIALĂ "GENERAL 
GRIGORE BA�TAN" MUNICIPIUL 
BUZĂU 

37 19275 25 10 

12 COLEGIUL NA�IONAL "MIHAI 
EMINESCU" MUNICIPIUL BUZĂU 

77 11372 1 10 

13 LICEUL SPECIAL PENTRU 
DEFICIEN�I DE VEDERE 
MUNICIPIUL BUZĂU 

55 1440 1 10 

14 LICEUL TEHNIC MUNICIPIUL 
BUZĂU 

55 38964 0 9 

15 COLEGIUL NA�IONAL "B. P. 
HA�DEU" MUNICIPIUL BUZĂU 

77 32913 0 10 
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16 �COALA GIMNAZIALĂ "MIHAIL 
KOGĂLNICEANU" MUNICIPIUL 
BUZĂU 

37 79316 68 9.95 

17 COLEGIUL ECONOMIC 
MUNICIPIUL BUZĂU 

65 16579 1 9.95 

18 �COALA GIMNAZIALĂ CAPITAN 
AVIATOR"MIRCEA T. BĂDULESCU" 
MUNICIPIUL BUZĂU 

45 5647 0 10 

19 �COALA GIMNAZIALĂ NR. 11 
MUNICIPIUL BUZĂU 

99 13653 0 10 

20 CENTRUL �COLAR DE EDUCA�IE 
INCLUZIVĂ MUNICIPIUL BUZĂU 

66 8520 2 9 

21 CENTRUL JUDE�EAN DE RESURSE 
�I ASISTEN�Ă EDUCA�IONALĂ 
MUNICIPIUL BUZĂU 

43 0 0 0 

22 LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE 
C. MOISIL" MUNICIPIUL BUZĂU 

44 34.910 0 9.64 

23 LICEUL DE ARTE "MARGARETA 
STERIAN" MUNICIPIUL BUZĂU 

103 4537 0 9.96 

24 �COALA GIMNAZIALĂ "ION 
CREANGĂ" MUNICIPIUL BUZĂU 

33 4164 0 10 

25 LICEUL TEHNOLOGIC "COSTIN 
NENI�ESCU" MUNICIPIUL BUZĂU 

39 10506 7 9.38 

26 LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU 
MARGHILOMAN" MUNICIPIUL 
BUZĂU 

49 36383 1 9.92 

27 GRĂDINI�A CU PROGRAM 
PRELUNGIT NR.6 MUNICIPIUL 
BUZĂU 

20 0 0 0 

28 �COALA GIMNAZIALĂ "NICU 
CONSTANTINESCU"MUNICIPIUL 
BUZĂU 

30 3547 1 10 

29 GRĂDINI�A CU PROGRAM 
PRELUNGIT NR.18 MUNICIPIUL 
BUZĂU 

9 1923 0 0 

30 �COALA POSTLICEALĂ SANITARĂ 
DE STAT MUNICIPIUL BUZĂU 

31 3988 71 10 

31 LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL 
PENTRU COPII CU DEFICIEN�E 
AUDITIVE MUNICPIUL BUZĂU 

44 1884 2 10 

32 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV 
"IOLANDA BALA� SOTER" 
MUNICIPIUL BUZĂU 

71 8171 0 9.90 

33 GRĂDINI�A CU PROGRAM 
PRELUNGIT "BOBOCEI DIN MICRO 

25 6914 0 0 
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III" MUNICIPIUL BUZĂU 

34 �COALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTUL 
APOSTOL ANDREI " MUNICIPIUL 
BUZĂU 

40 5520 0 9.93 

35 GRĂDINI�A CU PROGRAM 
PRELUNGIT NR.4 MUNICIPIUL 
BUZĂU 

21 2100 0 10 

36 COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC 
"SPIRU HARET" MUNICIPIUL 
BUZĂU 

90 4861 0 9.88 

37 LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE 
FILIPESCU" MUNICIPIUL BUZĂU 

45 32773 6 9 

38 GRĂDINI�A CU PROGRAM 
PRELUNGIT NR.8 MUNICIPIUL 
BUZĂU 

19 9125 0 0 

39 LICEUL TEHNOLOGIC DE MESERII 
�I SERVICII MUNICIPIUL BUZĂU 

44 29313 0 9.56 

40 �COALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE 
TITULESCU" MUNICIPIUL BUZĂU 

30 1738 0 9.88 

41 GRĂDINI�A CU PROGRAM 
PRELUNGIT NR. 10 MUN. BUZĂU 

13 0 0 0 

42 GRĂDINI�A CU PROGRAM PRE-
LUNGIT NR.1 MUNICIPIUL BUZĂU 

16 0 0 0 

43 PALATUL COPIILOR MUNICIPIUL 
BUZĂU 

19 0 0 0 

 TOTAL 1831 573281 215  

 
 
Raport privind situa�ia cheltuielilor anuale cu utilită�ile – anul 2018 

 
Nr. 
crt. 

Unitate de învă�ământ Suma/ lei 

1 GRĂDINI�A CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9 MUNICIPIUL BUZĂU 123749 

2 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "CHESARIE EPISCOPUL" 
MUNICIPIUL BUZĂU 

214430 

3 �COALA GIMNAZIALĂ EPISCOP "DIONISIE ROMANO" MUNICIPIUL 
BUZĂU 

77805 

4 �COALA GIMNAZIALĂ NR. 7 MUNICIPIUL BUZĂU 185647 

5 �COALA GIMNAZIALĂ "P.H. ZANGOPOL" MUNICIPIUL BUZĂU 83436 

6 GRĂDINI�A CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3 MUNICIPIUL BUZĂU 52694 

7 �COALA GIMNAZIALĂ "GEORGE EMIL PALADE" MUNICIPIUL BUZĂU 270770 

8 LICEUL TEHNOLOGIC" HENRI COANDĂ" MUNICIPIUL BUZĂU 519261 
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9 GRĂDINI�A CU PROGRAM PRELUNGIT "CEI �APTE PITICI" 
MUNICIPIUL BUZĂU 

117989 

10 LICEUL AGRICOL "Dr. C. ANGELESCU" MUNICIPIUL BUZĂU 323732 

11 �COALA GIMNAZIALĂ "GENERAL GRIGORE BA�TAN" MUNICIPIUL 
BUZĂU 

172648 

12 COLEGIUL NA�IONAL "MIHAI EMINESCU" MUNICIPIUL BUZĂU 361964 

13 LICEUL SPECIAL PENTRU DEFICIEN�I DE VEDERE MUNICIPIUL 
BUZĂU 

346497 

14 LICEUL TEHNIC MUNICIPIUL BUZĂU 115625 

15 COLEGIUL NA�IONAL "B. P. HASDEU" MUNICIPIUL BUZĂU 424605 

16 �COALA GIMNAZIALĂ "MIHAIL KOGĂLNICEANU" MUNICIPIUL 
BUZĂU 

129541 

17 COLEGIUL ECONOMIC MUNICIPIUL BUZĂU 251193 

18 �COALA GIMNAZIALĂ CĂPITAN AVIATOR"MIRCEA T. BĂDULESCU" 
MUN. BUZĂU 

85318 

19 �COALA GIMNAZIALĂ NR. 11 MUNICIPIUL BUZĂU 339574 

20 CENTRUL �COLAR DE EDUCA�IE INCLUZIVĂ MUNICIPIUL BUZĂU 120997 

21 CENTRUL JUDE�EAN DE RESURSE �I ASISTEN�Ă EDUCA�IONALĂ 
MUNICIPIUL BUZĂU 

35599 

22 LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE C. MOISIL" MUNICIPIUL BUZĂU 279010 

23 LICEUL DE ARTE "MARGARETA STERIAN" MUNICIPIUL BUZĂU 145660 

24 �COALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ" MUNICIPIUL BUZĂU 135290 

25 LICEUL TEHNOLOGIC "COSTIN NENI�ESCU" MUNICIPIUL BUZĂU 294539 

26 LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU MARGHILOMAN" MUNICIPIUL 
BUZĂU 

199348 

27 GRĂDINI�A CU PROGRAM PRELUNGIT NR.6 MUNICIPIUL BUZĂU 66769 

28 �COALA GIMNAZIALĂ "NICU CONSTANTINESCU"MUNICIPIUL 
BUZĂU 

73939 

29 GRĂDINI�A CU PROGRAM PRELUNGIT NR.18 MUNICIPIUL BUZĂU 82936 

30 �COALA POSTLICEALĂ SANITARĂ DE STAT MUNICIPIUL BUZĂU 24086 

31 LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL PENTRU COPII CU DEFICIEN�E 
AUDITIVE  

144834 

32 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "IOLANDA BALA� SOTER" 
MUNICIPIUL BUZĂU 

564491 

33 GRĂDINI�A CU PROGRAM PRELUNGIT "BOBOCEI DIN MICRO III" 
MUNI. BUZĂU 

115218 

34 �COALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTUL APOSTOL ANDREI " MUNICIPIUL 
BUZĂU 

20846484 

35 GRĂDINI�A CU PROGRAM PRELUNGIT NR.4 MUNICIPIUL BUZĂU 153333 

36 COLEGIUL NA�IONAL PEDAGOGIC "SPIRU HARET" MUNICIPIUL 
BUZĂU 

790640 
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37 LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILIPESCU" MUNICIPIUL BUZĂU 288145 

38 GRĂDINI�A CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8 MUNICIPIUL BUZĂU 128939 

39 LICEUL TEHNOLOGIC DE MESERII �I SERVICII MUNICIPIUL BUZĂU 22660104 

40 �COALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE TITULESCU" MUNICIPIUL BUZĂU 52000 

41 GRĂDINI�A CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 10 MUNICIPIUL BUZĂU 41146 

42 GRĂDINI�A CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 MUNICIPIUL BUZĂU 135400 

43 PALATUL COPIILOR MUNICIPIUL BUZĂU 82902 

 TOTAL 8151699 
 
 

Raport privind situa�ia învă�ământului particular la nivelul 
municipiului Buzău  
 

Nr. 
crt. 

Unitate de învă�ământ 
Număr 
elevi 

Număr 
clase 

1. GRĂDINI�A "ADEONA KINDERGARTEN"  32 3 

2. GRĂDINI�A CU PROGRAM NORMAL EDUSTAR  22 3 

3. LICEUL "PRIMA SCHOOL"  112 6 

4. �COALA POSTLICEALĂ "FLORENTINA MOSORA"  324 10 

5. �COALA POSTLICEALĂ "REGINA MARIA"  76 6 

6. �COALA POSTLICEALĂ "VASILE ALECSANDRI"  337 18 

7. �COALA POSTLICEALĂ FEG 94 8 

 TOTAL 997 54 
 
 

Raport privind situa�ia �colară pe unită�i de învă�ământ particular 
 

Nr. 
crt. 

Unitate de învă�ământ 

Număr 
elevi 

promo-
va�i 

Număr 
elevi 
repe-
ten�i 

Număr elevi 
exmatricula�i 

Număr 
elevi 

situa�ie 
neînche-

iată 

1. LICEUL "PRIMA SCHOOL"  107 5 35 0 

2. 
�COALA POSTLICEALĂ "REGINA 
MARIA"  74 2 21 0 

3. 
�COALA POSTLICEALĂ 
"FLORENTINA MOSORA"  318 6 0 0 

4. �COALA POSTLICEALĂ FEG 94 0 11 0 

5. 
�COALA POSTLICEALĂ "VASILE 
ALECSANDRI"  336 1 42 0 

Total  929 14 109 0 
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IV.  STAREA SOCIALĂ ÎN MUNICIPIUL BUZĂU,                     
ÎN ANUL 2018 

 
 
      Conform datelor finale ale ultimului recensământ efectuat în 2011,  popula�ia 
municipiului Buzău era de 115.494 de locuitori. 
       Institutul Na�ional de Statistică actualizează  periodic datele privind popula�ia �i 
ca urmare, la 1 iulie 2018 popula�ia municipiului Buzău, după domiciliul din actele 
de identitate, a fost de 133.376 persoane:  
       - 63.046 persoane de sex masculin  
       - 70.330  persoane de sex feminin. 
 
      Structura demografică pe grupe de vârstă se prezintă astfel: 

- 0-19 ani: 23.486 persoane: 17,62 % 
- 20-29 ani: 13.974 persoane: 10,45 % 
- 30-39 ani: 21.427 persoane: 16,07 % 
- 40-49 ani: 22.015 persoane: 16,51 % 
- 50-59 ani: 19.616 persoane: 14,70 % 
- 60- 64 ani: 11.976 persoane: 8,42 % 
- 65 - �i peste: 20.882 persoane: 15,66 % 

AN 
REFE-
RIN�Ă 

INDICATOR CRITERIU CRITERIU2 
VAL_ 

INDICATOR 

2018 

POP107D - POPULA�IA 
DUPĂ  DOMICILIU la 1 
ianuarie pe grupe de 
vârstă �i sexe 

Grupe de vârstă 
- Total 

Sex - Total 133376,00 
PERSOANE 

2018 

POP107D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
ianuarie pe grupe de 
vârstă �i sexe 

Grupe de vârstă 
- Total 

Sex - Masculin 63015,00 
PERSOANE 

2018 

POP107D - POPULA�IA 
DUPĂ  DOMICILIU la 1 
ianuarie pe grupe de 
vârstă �i sexe 

Grupe de vârstă 
- Total 

Sex - Feminin 70361,00 
PERSOANE 

2018 

POP107D - POPULA�IA 
DUPĂ  DOMICILIU la 1 
ianuarie pe grupe de 
vârstă �i sexe 

Grupe de vârstă 
- 0- 4 ani 

Sex - Total 5289,00 
PERSOANE 

2018 

POP107D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
ianuarie pe grupe de 
vârstă �i sexe 

Grupe de vârstă 
- 0- 4 ani 

Sex - Masculin 2701,00 
PERSOANE 



 

54 

2018 

POP107D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
ianuarie pe grupe de 
vârstă �i sexe 

Grupe de vârstă 
- 0- 4 ani 

Sex - Feminin 2588,00 
PERSOANE 

2018 
POP107D - POPULA�IA 
DUPĂ  DOMICILIU la 1  

Grupe de vârstă 
- 5- 9 ani 

Sex - Total 6297,00 
PERSOANE 

2018 

POP107D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
ianuarie pe grupe de 
vârstă �i sexe 

Grupe de vârstă 
- 5- 9 ani 

Sex - Masculin 3257,00 
PERSOANE 

2018 

POP107D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
ianuarie pe grupe de 
vârstă �i sexe 

Grupe de vârstă 
- 5- 9 ani 

Sex - Feminin 3040,00 
PERSOANE 

 

2018 

POP107D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
ianuarie pe grupe de 
vârstă �i sexe 

Grupe de vârstă 
- 10-14 ani 

Sex - Total 6151,00 
PERSOANE 

2018 

POP107D - POPULA�IA 
DUPĂ  DOMICILIU la 1 
ianuarie pe grupe de 
vârstă �i sexe 

Grupe de vârstă 
- 10-14 ani 

Sex - Masculin 3210,00 
PERSOANE 

2018 

POP107D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
ianuarie pe grupe de 
vârstă  �i sexe 

Grupe de vârstă 
- 10-14 ani 

Sex - Feminin 2941,00 
PERSOANE 

2018 

POP107D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
ianuarie pe grupe de 
vârstă �i sexe 

Grupe de vârstă 
- 15-19 ani 

Sex - Total 5815,00 
PERSOANE 

2018 

POP107D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
ianuarie pe grupe de 
vârstă �i sexe 

Grupe de vârstă 
- 15-19 ani 

Sex - Masculin 2953,00 
PERSOANE 

2018 

POP107D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
ianuarie pe grupe de 
vârstă �i sexe 

Grupe de vârstă 
- 15-19 ani 

Sex - Feminin 2862,00 
PERSOANE 

2018 

POP107D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
ianuarie pe grupe de 
vârstă �i sexe 

Grupe de vârstă 
- 20-24 ani 

Sex - Total 6050,00 
PERSOANE 

2018 

POP107D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
ianuarie pe grupe de 
vârstă �i sexe 

Grupe de vârstă 
- 20-24 ani 

Sex - Masculin 3002,00 
PERSOANE 



 

55 

2018 

POP107D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
ianuarie pe grupe de 
vârstă �i sexe 

Grupe de vârstă 
- 20-24 ani 

Sex - Feminin 3048,00 
PERSOANE 

2018 

POP107D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
ianuarie pe grupe de 
vârstă �i sexe 

Grupe de vârstă 
- 25-29 ani 

Sex - Total 8378,00 
PERSOANE 

2018 

POP107D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
ianuarie pe grupe de 
vârstă �i sexe 

Grupe de vârstă 
- 25-29 ani 

Sex - Masculin 4106,00 
PERSOANE 

2018 

POP107D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
ianuarie pe grupe de 
vârstă �i sexe 

Grupe de vârstă 
- 25-29 ani 

Sex - Feminin 4272,00 
PERSOANE 

2018 

POP107D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
ianuarie pe grupe de 
vârstă �i sexe 

Grupe de vârstă 
- 30-34 ani 

Sex - Total 10062,00 
PERSOANE 

2018 

POP107D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
ianuarie pe grupe de 
vârstă �i sexe 

Grupe de vârstă 
- 30-34 ani 

Sex - Masculin 4975,00 

PERSOANE 

2018 

POP107D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
ianuarie pe grupe de 
vârstă �i sexe 

Grupe de vârstă 
- 30-34 ani 

Sex - Feminin 5087,00 

PERSOANE 

2018 

POP107D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
ianuarie pe grupe de 
vârstă �i sexe 

Grupe de vârstă 
- 35-39 ani 

Sex - Total 11508,00 

PERSOANE 

2018 

POP107D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
ianuarie pe grupe de 
vârstă �i sexe 

Grupe de vârstă 
- 35-39 ani 

Sex - Masculin 5656,00 

PERSOANE 

2018 

POP107D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
ianuarie pe grupe de 
vârstă �i sexe 

Grupe de vârstă 
- 35-39 ani 

Sex - Feminin 5852,00 

PERSOANE 

2018 

POP107D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
ianuarie pe grupe de 
vârstă �i sexe 

Grupe de vârstă 
- 40-44 ani 

Sex - Total 10475,00 

PERSOANE 



 

56 

2018 

POP107D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
ianuarie pe grupe de 
vârstă �i sexe 

Grupe de vârstă 
- 40-44 ani 

Sex - Masculin 5175,00 

PERSOANE 

2018 

POP107D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
ianuarie pe grupe de 
vârstă �i sexe 

Grupe de vârstă 
- 40-44 ani 

Sex - Feminin 5300,00 

PERSOANE 

2018 

POP107D - POPULA�IA 
DUPA DOMICILIU la 1 
ianuarie pe grupe de 
vârstă �i sexe 

Grupe de vârstă 
- 45-49 ani 

Sex - Total 11868,00 

2018 

POP107D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
ianuarie pe grupe de 
vârstă �i sexe 

Grupe de vârstă 
- 45-49 ani 

Sex - Masculin 5513,00 

PERSOANE 

2018 

POP107D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
ianuarie pe grupe de 
vârstă �i sexe 

Grupe de vârstă 
- 45-49 ani 

Sex - Feminin 6355,00 

PERSOANE 

2018 

POP107D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
ianuarie pe grupe de 
vârstă �i sexe 

Grupe de vârstă 
- 50-54 ani 

Sex - Total 8747,00 

PERSOANE 

2018 

POP107D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
ianuarie pe grupe de 
vârstă �i sexe 

Grupe de vârstă 
- 50-54 ani 

Sex - Masculin 3859,00 
PERSOANE 

2018 

POP107D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
ianuarie pe grupe de 
vârstă �i sexe 

Grupe de vârstă 
- 50-54 ani 

Sex - Feminin 4888,00 

PERSOANE 

2018 

POP107D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
ianuarie pe grupe de 
vârstă �i sexe 

Grupe de vârstă 
- 55-59 ani 

Sex - Total 10755,00 
PERSOANE 

2018 

POP107D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
ianuarie pe grupe de 
vârstă �i sexe 

Grupe de vârstă 
- 55-59 ani 

Sex - Masculin 4552,00 

PERSOANE 

2018 

POP107D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
ianuarie pe grupe de 
vârstă �i sexe 

Grupe de vârstă 
- 55-59 ani 

Sex - Feminin 6203,00 

PERSOANE 



 

57 

2018 

POP107D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
ianuarie pe grupe de 
vârstă �i sexe 

Grupe de vârstă 
- 60-64 ani 

Sex - Total 11748,00 
PERSOANE 

2018 

POP107D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
ianuarie pe grupe de 
vârstă �i sexe 

Grupe de vârstă 
- 60-64 ani 

Sex - Masculin 5341,00 
PERSOANE 

2018 

POP107D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
ianuarie pe grupe de 
vârstă �i sexe 

Grupe de vârstă 
- 60-64 ani 

Sex - Feminin 6407,00 

PERSOANE 

2018 

POP107D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
ianuarie pe grupe de 
vârstă �i sexe 

Grupe de vârstă 
- 65-69 ani 

Sex - Total 8679,00 
PERSOANE 

2018 

POP107D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
ianuarie pe grupe de 
vârstă �i sexe 

Grupe de vârstă 
- 65-69 ani 

Sex - Masculin 4107,00 

PERSOANE 

2018 

POP107D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
ianuarie pe grupe de 
vârstă �i sexe 

Grupe de vârstă 
- 65-69 ani 

Sex - Feminin 4572,00 

PERSOANE 

2018 

POP107D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
ianuarie pe grupe de 
vârstă �i sexe 

Grupe de vârstă 
- 70-74 ani 

Sex - Total 4142,00 

PERSOANE 

2018 

POP107D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
ianuarie pe grupe de 
vârstă �i sexe 

Grupe de vârstă 
- 70-74 ani 

Sex - Masculin 1845,00 

PERSOANE 

2018 

POP107D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
ianuarie pe grupe de 
vârstă �i sexe 

Grupe de vârstă 
- 70-74 ani 

Sex - Feminin 2297,00 

PERSOANE 

2018 

POP107D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
ianuarie pe grupe de 
vârstă �i sexe 

Grupe de vârstă 
- 75-79 ani 

Sex - Total 3240,00 

PERSOANE 

2018 

POP107D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
ianuarie pe grupe de 
vârstă �i sexe 

Grupe de vârsta 
- 75-79 ani 

Sex - Masculin 1282,00 

PERSOANE 



 

58 

2018 

POP107D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
ianuarie pe grupe de 
vârstă �i sexe 

Grupe de vârstă 
- 75-79 ani 

Sex - Feminin 1958,00 

PERSOANE 

2018 

POP107D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
ianuarie pe grupe de 
vârstă �i sexe 

Grupe de vârstă 
- 80-84 ani 

Sex - Total 2350,00 

PERSOANE 

2018 

POP107D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
ianuarie pe grupe de 
vârstă �i sexe 

Grupe de vârstă 
- 80-84 ani 

Sex - Masculin 825,00 

PERSOANE 

2018 

POP107D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
ianuarie pe grupe de 
vârstă �i sexe 

Grupe de vârstă 
- 80-84 ani 

Sex - Feminin 1525,00 
PERSOANE 

2018 

POP107D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
ianuarie pe grupe de 
vârstă �i sexe 

Grupe de vârstă 
- 85 ani �i peste 

Sex - Total 1822,00 

PERSOANE 

2018 

POP107D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
ianuarie pe grupe de 
vârstă �i sexe 

Grupe de vârstă 
- 85 ani �i peste 

Sex - Masculin 656,00 

PERSOANE 

2018 

POP107D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
ianuarie pe grupe de 
vârstă �i sexe 

Grupe de vârstă 
- 85 ani �i peste 

Sex - Feminin 1166,00 

PERSOANE 

2018 

POP108D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
iulie pe grupe de vârstă 
�i sexe  

Grupe de vârstă 
- Total 

Sex - Total 132734,00 

PERSOANE 

2018 

POP108D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
iulie pe grupe de vârstă 
�i sexe  

Grupe de vârstă 
- Total 

Sex - Masculin 62725,00 

PERSOANE 

2018 

POP108D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
iulie pe grupe de vârstă 
�i sexe  

Grupe de vârstă 
- Total 

Sex - Feminin 70009,00 

PERSOANE 

2018 

POP108D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
iulie pe grupe de vârstă 
�i sexe  

Grupe de vârstă 
- 0- 4 ani 

Sex - Total 5233,00 

PERSOANE 



 

59 

2018 

POP108D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
iulie pe grupe de vârstă 
�i sexe  

Grupe de vârstă 
- 0- 4 ani 

Sex - Masculin 2656,00 

PERSOANE 

2018 

POP108D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
iulie pe grupe de vârstă 
�i sexe  

Grupe de vârstă 
- 0- 4 ani 

Sex - Feminin 2577,00 

PERSOANE 

2018 

POP108D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
iulie pe grupe de vârstă 
�i sexe  

Grupe de vârstă 
- 5- 9 ani 

Sex - Total 6163,00 

PERSOANE 

2018 

POP108D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
iulie pe grupe de vârstă 
�i sexe  

Grupe de vârstă 
- 5- 9 ani 

Sex - Masculin 3245,00 

PERSOANE 

2018 

POP108D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
iulie pe grupe de vârstă 
�i sexe  

Grupe de vârstă 
- 5- 9 ani 

Sex - Feminin 2918,00 

PERSOANE 

2018 

POP108D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
iulie pe grupe de vârstă 
�i sexe  

Grupe de vârstă 
- 10-14 ani 

Sex - Total 6291,00 

PERSOANE 

2018 

POP108D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
iulie pe grupe de vârstă 
�i sexe  

Grupe de vârstă 
- 10-14 ani 

Sex - Masculin 3270,00 

PERSOANE 

2018 

POP108D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
iulie pe grupe de vârstă 
�i sexe  

Grupe de vârstă 
- 10-14 ani 

Sex - Feminin 3021,00 

PERSOANE 

2018 

POP108D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
iulie pe grupe de vârstă 
�i sexe  

Grupe de vârstă 
- 15-19 ani 

Sex - Total 5707,00 

PERSOANE 

2018 

POP108D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
iulie pe grupe de vârstă 
�i sexe  

Grupe de vârstă 
- 15-19 ani 

Sex - Masculin 2903,00 

PERSOANE 

2018 

POP108D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
iulie pe grupe de vârstă 
�i sexe  

Grupe de vârstă 
- 15-19 ani 

Sex - Feminin 2804,00 

PERSOANE 



 

60 

2018 

POP108D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
iulie pe grupe de vârstă 
�i sexe  

Grupe de vârstă 
- 20-24 ani 

Sex - Total 6036,00 

PERSOANE 

2018 

POP108D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
iulie pe grupe de vârstă 
�i sexe  

Grupe de vârstă 
- 20-24 ani 

Sex - Masculin 3002,00 

PERSOANE 

2018 

POP108D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
iulie pe grupe de vârstă 
�i sexe  

Grupe de vârstă 
-  20-24 ani 

Sex - Feminin 3034,00 

PERSOANE 

2018 

POP108D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
iulie pe grupe de vârstă 
�i sexe  

Grupe de vârstă 
- 25-29 ani 

Sex - Total 7846,00 

PERSOANE 

2018 

POP108D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
iulie pe grupe de vârstă 
�i sexe  

Grupe de vârstă 
- 25-29 ani 

Sex - Masculin 3835,00 

PERSOANE 

2018 

POP108D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
iulie pe grupe de vârstă 
�i sexe  

Grupe de vârstă 
- 25-29 ani 

Sex - Feminin 4011,00 

PERSOANE 

2018 

POP108D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
iulie pe grupe de vârstă 
�i sexe  

Grupe de vârstă 
- 30-34 ani 

Sex - Total 10151,00 

PERSOANE 

2018 

POP108D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
iulie pe grupe de vârstă 
�i sexe  

Grupe de vârstă 
- 30-34 ani 

Sex - Masculin 5005,00 

PERSOANE 

2018 

POP108D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
iulie pe grupe de vârstă 
�i sexe  

Grupe de vârstă 
- 30-34 ani 

Sex - Feminin 5146,00 

PERSOANE 

2018 

POP108D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
iulie pe grupe de vârstă 
�i sexe  

Grupe de vârstă 
- 35-39 ani 

Sex - Total 11184,00 

PERSOANE 

2018 

POP108D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
iulie pe grupe de vârstă 
�i sexe  

Grupe de vârstă 
- 35-39 ani 

Sex - Masculin 5519,00 

PERSOANE 



 

61 

2018 

POP108D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
iulie pe grupe de vârstă 
�i sexe  

Grupe de vârstă 
- 35-39 ani 

Sex - Feminin 5665,00 

PERSOANE 

2018 

POP108D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
iulie pe grupe de vârstă 
�i sexe  

Grupe de vârstă 
- 40-44 ani 

Sex - Total 10735,00 

PERSOANE 

2018 

POP108D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
iulie pe grupe de vârstă 
�i sexe  

Grupe de vârstă 
- 40-44 ani 

Sex - Masculin 5299,00 

PERSOANE 

2018 

POP108D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
iulie pe grupe de vârstă 
�i sexe  

Grupe de vârstă 
- 40-44 ani 

Sex - Feminin 5436,00 

PERSOANE 

2018 

POP108D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
iulie pe grupe de vârstă 
�i sexe  

Grupe de vârstă 
- 45-49 ani 

Sex - Total 11188,00 

PERSOANE 

2018 

POP108D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
iulie pe grupe de vârstă 
�i sexe  

Grupe de vârstă 
- 45-49 ani 

Sex - Masculin 5234,00 

PERSOANE 

2018 

POP108D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
iulie pe grupe de vârstă 
�i sexe  

Grupe de vârstă 
- 45-49 ani 

Sex - Feminin 5954,00 

PERSOANE 

2018 

POP108D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
iulie pe grupe de vârstă 
�i sexe  

Grupe de vârstă 
- 50-54 ani 

Sex - Total 9388,00 

PERSOANE 

2018 

POP108D - POPULA�IA 
DUPA DOMICILIU la 1 
iulie pe grupe de vârstă 
�i sexe  

Grupe de vârstă 
- 50-54 ani 

Sex - Masculin 4149,00 

PERSOANE 

2018 

POP108D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
iulie pe grupe de vârstă 
�i sexe  

Grupe de vârstă 
- 50-54 ani 

Sex - Feminin 5239,00 

PERSOANE 

2018 

POP108D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
iulie pe grupe de vârstă 
�i sexe  

Grupe de vârstă 
- 55-59 ani 

Sex - Total 10136,00 

PERSOANE 



 

62 

2018 

POP108D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
iulie pe grupe de vârstă 
�i sexe  

Grupe de vârstă 
- 55-59 ani 

Sex - Masculin 4324,00 

PERSOANE 

2018 

POP108D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
iulie pe grupe de vârstă 
�i sexe  

Grupe de vârstă 
- 55-59 ani 

Sex - Feminin 5812,00 

PERSOANE 

2018 

POP108D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
iulie pe grupe de vârstă 
�i sexe  

Grupe de vârstă 
- 60-64 ani 

Sex - Total 11884,00 

PERSOANE 

2018 

POP108D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
iulie pe grupe de vârstă 
�i sexe  

Grupe de vârstă 
- 60-64 ani 

Sex - Masculin 5300,00 

PERSOANE 

2018 

POP108D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
iulie pe grupe de vârstă 
�i sexe  

Grupe de vârstă 
- 60-64 ani 

Sex - Feminin 6584,00 

PERSOANE 

2018 

POP108D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
iulie pe grupe de vârstă 
�i sexe  

Grupe de vârstă 
- 65-69 ani 

Sex - Total 9136,00 

PERSOANE 

2018 

POP108D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
iulie pe grupe de vârstă 
�i sexe  

Grupe de vârstă 
- 65-69 ani 

Sex - Masculin 4325,00 

PERSOANE 

2018 

POP108D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
iulie pe grupe de vârstă 
�i sexe  

Grupe de vârstă 
- 65-69 ani 

Sex - Feminin 4811,00 

PERSOANE 

2018 

POP108D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
iulie pe grupe de vârstă 
�i sexe  

Grupe de vârstă 
- 70-74 ani 

Sex - Total 4229,00 

PERSOANE 

2018 

POP108D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
iulie pe grupe de vârstă 
�i sexe  

Grupe de vârstă 
- 70-74 ani 

Sex - Masculin 1874,00 

PERSOANE 

2018 

POP108D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
iulie pe grupe de vârstă 
�i sexe  

Grupe de vârstă 
- 70-74 ani 

Sex - Feminin 2355,00 

PERSOANE 
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2018 

POP108D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
iulie pe grupe de vârstă 
�i sexe  

Grupe de vârstă 
- 75-79 ani 

Sex - Total 3233,00 

PERSOANE 

2018 

POP108D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
iulie pe grupe de vârstă 
�i sexe  

Grupe de vârstă 
- 75-79 ani 

Sex - Masculin 1300,00 

PERSOANE 

2018 

POP108D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
iulie pe grupe de vârstă 
�i sexe  

Grupe de vârstă 
- 75-79 ani 

Sex - Feminin 1933,00 

PERSOANE 

2018 

POP108D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
iulie pe grupe de vârstă 
�i sexe  

Grupe de vârstă 
- 80-84 ani 

Sex - Total 2359,00 

PERSOANE 

2018 

POP108D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
iulie pe grupe de vârstă 
�i sexe  

Grupe de vârstă 
- 80-84 ani 

Sex - Masculin 832,00 

PERSOANE 

2018 

POP108D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
iulie pe grupe de vârstă 
�i sexe  

Grupe de vârstă 
- 80-84 ani 

Sex - Feminin 1527,00 

PERSOANE 

2018 

POP108D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
iulie pe grupe de vârstă 
�i sexe  

Grupe de vârstă 
- 85 ani �i peste 

Sex - Total 1835,00 

PERSOANE 

2018 

POP108D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
iulie pe grupe de vârstă 
�i sexe  

Grupe de vârstă 
- 85 ani �i peste 

Sex - Masculin 653,00 

PERSOANE 

2018 

POP108D - POPULA�IA 
DUPĂ DOMICILIU la 1 
iulie pe grupe de vârstă 
�i sexe  

Grupe de vârstă 
- 85 ani �i peste 

Sex - Feminin 1182,00 

PERSOANE 

Sursa: INSSE Fi�a Localită�ii Buzău 2018 
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4.1 STAREA LOCUIN�ELOR 
 
    Starea locuin�elor 
     Fondul de locuin�e este caracterizat de indicatori statistici precum:  

• locuin�e existente 

• locuin�e în proprietate majoritară de stat  

• locuin�e în proprietate majoritară privată 

• suprafa�ă locuibilă în proprietate majoritară de stat  

• suprafa�ă locuibilă în proprietate majoritară privată. 
      În municipiul Buzău, aproximativ 91% din unită�ile locative sunt în proprietate 
privată, conform datelor de la recensământul din 2011. 

 

 
 

 
      În anul 2018 potrivit datelor furnizate de Institutul Jude�ean de Statistică Buzău 
avem: 
 

Indicator Criteriu Unitate de 
măsură 

Valoare 
indicator 

LOC101B - Locuin�e 
existente la sfâr�itul anului, 
pe forme de proprietate 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Număr 50318 
LOCUIN�E 

LOC101B - Locuin�e 
existente la sfâr�itul anului, 
pe forme de proprietate 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publică 

Număr 287 
LOCUIN�E 

LOC101B - Locuin�e 
existente la sfâr�itul anului, 
pe forme de proprietate 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privată 

Număr 50031 
LOCUIN�E 

91%

9%

47.799 fond locuinţe anul 2011 

47.297 locuin�e proprietate
privată

502 locuinţe în proprietate de
stat
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LOC103B - Suprafa�a 
locuibilă existentă la sfâr�itul 
anului, pe forme de 
proprietate 

Forme de 
proprietate - 
Total 

Metri pătra�i arie 
desfă�urată 

2324604 m2 

LOC103B - Suprafa�a 
locuibilă existentă la sfâr�itul 
anului, pe forme de 
proprietate 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
publică 

Metri pătra�i arie 
desfă�urată 

8437 m2 

LOC103B - Suprafa�a 
locuibilă existentă la sfâr�itul 
anului, pe forme de 
proprietate 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate 
privată 

Metri pătra�i arie 
desfă�urată 

2316167 m2 

Sursa: INSSE Fisa Localită�ii Buzău 2018 
 

       Locuin�a conven�ională reprezintă o unitate distinctă din punct de vedere 
func�ional, independent de alte locuin�e sau spa�ii, indiferent dacă este ocupată de 
una sau mai multe gospodării.  
      Se poate afirma că diversele categorii de zone morfologice identificate sunt toate 
în a�teptarea unor investi�ii de regenerare urbană. 

 

 
 
 

      Cartierele de locuin�e colective însumează un număr de aproximativ 34.552 
apartamente care reprezintă 69,07% din totalul de 50.022 unită�i locative din 
cartierele ora�ului.  
       Acestea au nevoie de investi�ii atât pentru reabilitarea clădirilor cât �i pentru 
amenajările de spa�iu public.  
 
 

46.5

47

47.5

48

48.5

49

49.5

50

50.5

2011 număr locuin�e 47.799 2018 număr locuin�e 50.022

50.022 fond de locuinţe anul 2018

fond de locuinte
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4.2. STAREA TRANSPORTULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIUL BUZĂU 
2018 

 
 
      Transportul public este asigurat de SC TRANS BUS SA situată în municipiul 
Buzău, �oseaua Constan�ei nr.5, înscrisă în Registrul Comer�ului sub J10/370/1998 
�i are un capital social în suma de 7601000 lei, structurat astfel: 
 

Numele �i prenumele/Denumire Domiciliu / sediul 
societă�ii 

Pondere în 
Capital 

social % 

U.A.T. MUN. BUZĂU prin Consiliul local al 
Municipiului Buzău 

BUZĂU, B-dul N. 
Bălcescu, Nr. 50, jude�ul 

Buzău 
99,9472 % 

U.A.T. Comuna Mărăcineni prin 
Consiliul Local al Comunei 
Mărăcineni 
 

sat Mărăcineni, com. 
Mărăcineni, jud. Buzău 

0,0132% 

U.A.T. Comuna Săpoca prin Consiliul Local al 
Comunei Săpoca 

sat. Săpoca, com. 
Săpoca, jud. Buzău 

0,0132% 

U.A.T. Comuna Vadu Pa�ii prin Consiliul Local al 
Comunei  Vadu Pa�ii 

sat Vadu Pa�ii, com 
Vadu Pa�ii, jud. Buzau 

0,0132% 

U.A.T. Comuna Gălbina�i prin Consiliul Local al 
Comunei Gălbina�i 

sat Gălbina�i, com. 
Gălbina�i 

0,0132% 

 

15470 locuinţe 
individuale

31%
34552 

apartamente
69%

Ponderea apartamentelor

din numărul total al locuinţelor
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      Transportul public local de călători are în exploatare 10 trasee efectuate cu 
autobuze urbane de 12 metri lungime. 
      Anual sunt transporta�i circa 1 milion de călători dintre care circa 70% - 75% sunt 
beneficiari de protec�ie socială (reduceri �i gratuită�i). Protec�ia socială se asigură din 
bugetul local, conform unor legi speciale sau hotărâri ale Consiliul Local al 
Municipiului Buzău. 
       În anul 2018, serviciul de transport public al călătorilor s-a efectuat pe un parcurs 
total de circa 4.206 mii km. 
       La sfâr�itul anului 2018, societatea avea în administrare un parc auto de 95 
autobuze. 
       Tarifele utilizate pentru prestarea serviciului de transport public sunt aprobate de 
către Consiliile Locale UAT-urilor ac�ionare. 
       Sursele de finan�are pentru asigurarea reducerilor �i gratuită�ilor precum �i a 
investi�iilor pentru serviciul de transport public sunt aprobate anual prin bugetul 
Consiliului Local Buzau, în conformitate cu legisla�ia în vigoare. 
       Programul de transport efectuat de societatea comercială Trans Bus SA are în 
vedere necesită�ile de transport atât ale locuitorilor municipiului, ale salaria�ilor de pe 
platformele industriale ale ora�ului, ale elevilor cât �i a locuitorilor din Comuna 
Mărăcineni,Săpoca, Vadu Pa�ii �i Gălbina�i. 
       Programul de transport cu autobuzele începe la ora 5,00 �i se încheie la orele 
0,30, iar activitatea de transport este supravegheată permanent prin dispecerizarea 
din cadrul Serviciului de exploatare. 
      Transportul urban de călători are un caracter profund social având în vedere că 
peste 70% din călători sunt beneficiari de protec�ie socială, adresându-se unui 
segment de popula�ie defavorizat sau cu venituri mici, respectiv pensionarilor �i 
elevilor. 
      În program au fost prevăzute a se efectua �i trasee sau curse a căror eficien�ă 
este scăzută dar care reprezintă o necesitate pentru locuitorii din zonele respective.           
      În aceste condi�ii, SC Trans Bus SA a practicat �i practică tarife de transport 
suportabile pentru popula�ie, iar acoperirea financiară a diferen�ei dintre costurile 
înregistrate �i veniturile încasate, după caz este acordată de către autorită�ile locale 
conform legisla�iei în vigoare �i a clauzelor contractuale din contractual de delegare. 
      Structura veniturilor �i cheltuielilor înregistrate la data de 31.12.2018, comparativ 
cu aceea�i perioadă a anului 2017, este următoarea: 
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INDICATORI 

2017 2018 GRAD 

Valoare 
realizată 

Valoare 
programată 

BVC 

Valoare 
realizată 

REALIZARE 
2018/BVC 

TOTAL VENITURI 13862514 29462000 27775816 94,28 

1.VENITURI DIN EXPLOATARE 13823737 29461960 27775784 94,28 

a)Venituri din activitatea de bază, 
din care 13666604 29156960 27314652 93,68 

Venituri activitate 3884636 12327960 10488249 85,08 

Venituri din subven�ii de exploatare 9781968 16829000 16826403 99,98 

b)Alte venituri din exploatare 157133 305000 461132 151,19 

2.VENITURI FINANCIARE 38777 40 32 80,00 

CHELTUIELI  TOTALE 13829112  29452000 27816669  94,44 

1.Cheltuieli de exploatare, din 
care 13817974 29451000 27796861 94,38 

a)Bunuri �i servicii 4164947 10420000 8787062 84,33

b)Impozite �i taxe 120570 424000 408693 96,39 

c)Cheltuieli de personal, din care 9272543 17338000 17202272 99,22 

  cheltuieli cu salariile din care 6659223 15265000 15289441 100,16 

contribu�ii de asigurări sociale de stat 1057349     

contribu�ii de asigurări de �omaj 32844     

contribu�ii de asigurări sociale de 
sănătate 346269     

contribu�ii de asigurări pentru 
accidente de muncă �i boli 
profesionale 32039     

contribu�ii pentru concedii �i 
indemniza�ii 55939     

contribu�ii la fondul de garantare a 
crean�elor salariale 16476 343000 343930 100,27 

alte cheltuieli de personal, din care: 1072404   7000 0,00 

  tichete de masă 1053334 1730000 1561901 90,28 

d)Cheltuieli de exploatare privind 
amortizările 175379 1259000 1273662 101,16 

e)Cheltuieli de protocol 5141 3000 3449 114,97 

f)Cheltuieli de reclamă �i publicitate 4821 0 16457 

h)alte cheltuieli 74573 7000 105266 

2.Cheltuieli financiare, din care 11138 1 19808 

alte cheltuieli financiare 11138 0 19808 

REZULTATUL BRUT 33402 12000 -40853 
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Sta�iile de transport public 
 
     Cele 83 de sta�ii de transport public sunt utilizate în comun de operatorii de 
transport public urban �i prezintă nivele diferite de dotare.  
În 2018 s-a început dotarea sta�iilor cu toteme de informare, respectiv sisteme de 
informare în timp real pentru călători. 
     Din cele 83 de sta�ii s-au modernizat 26 în ultimii 3 ani. 

 
Transportul persoane/marfă în regim de taxi 
 
      În municipiul Buzău avem un număr de 204 locuri de a�teptare a clien�ilor. În 
ceea de prive�te tariful, acesta va fi în valoare de 3,5 lei/km, inclusiv T.V.A., iar tariful 
pe timp de noapte nu va fi mai mic fa�ă de tariful de zi �i nu va fi mai mare decât cu 
50% din tariful de zi. Tariful de pornire va fi egal cu tariful de distan�ă aplicat. La 
determinarea tarifului orar pentru fiecare taxi se va respecta ca raportul dintre tariful 
orar (exprimat în lei/km) să fie egal cu 10, care este valoarea limită a vitezei de 
comutare (exprimată în lei/oră). Nivelul oricărui tarif de distan�ă practicat nu poate 
depă�i tariful maximal stabilit.  
      Pe parcursul anului 2018 au fost eliberate 83 autoriza�ii taxi noi (prin renun�ul 
operatorilor, prin retragerea de către Autoritatea de autorizare urmare a neîmplinirii 
condi�iilor de prelungire a acestora sau urmare a cedării lor de către firme salaria�ilor) 
�i preschimbate 52 autoriza�ii, ca urmare a înlocuirii autoturismelor sau încetării 
contractelor de leasing. De asemenea au fost atribuite pe lista de a�teptare 8 din 
cele 10 autoriza�ii alocate pentru autoturismele taxi hibrid. Verificările pe teren a 
activită�ii de taximetrie au fost efectuate atât de reprezentan�ii Autorită�ii de autorizare 
cât �i de echipe mixte la care au participat �i reprezentan�i ai serviciului rutier al 
Poli�iei locale. 
      Municipiul Buzău este un nod important de cale ferată pentru transportul de 
marfă �i călători �i are asigurate legăturile cu toate zonele �ării, prin linie dublă 
electrificată, pe rutele: Buzău-Bucure�ti, Buzău-Brăila �i Buzău-Suceava, respectiv 
pe linie simplă, în interiorul jude�ului, pe ruta Buzău-Nehoiu.  
     În Municipiul Buzău există trei gări: Gara Centrală, Gara Buzău Sud �i Gara 
Buzău Nord. Municipiul Buzău este inclus în re�eaua TEN-F ini�ială de pe teritoriul 
României din Regiunea Sud-Est, pe ruta: Buzău – Făurei – Brăila – Gala�i – Reni. 
Nodul de cale ferată Buzău, considerat unul dintre cele mai importante din regiune, 
alături de Făurei �i Bărbo�i, se află pe re�eaua TEN-T principal. 
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4.3 STAREA SĂNĂTĂ�II ÎN MUNICIPIUL BUZĂU ÎN ANUL 2018 
 

Situa�ia statistică a re�elei sanitare din municipiul Buzău se prezintă astfel: 
 

Categorii de unită�i sanitare - Spitale Forme de proprietate - Proprietate publică 1,00

Categorii de unită�i sanitare - Spitale Forme de proprietate - Proprietate privată 1,00

Categorii de unită�i sanitare - Ambulatorii 
de specialitate 

Forme de proprietate - Proprietate publică 1,00

Categorii de unită�i sanitare - Ambulatorii 
integrate spitalului 

Forme de proprietate - Proprietate publică 1,00

Categorii de unită�i sanitare - Policlinici Forme de proprietate - Proprietate privată 4,00

Categorii de unită�i sanitare - 
Dispensare medicale 

Forme de proprietate - Proprietate publică 1,00

Categorii de unită�i sanitare - Centre de 
sănătate mintală 

Forme de proprietate - Proprietate publică 2,00

Categorii de unită�i sanitare - Centre 
medicale de specialitate 

Forme de proprietate - Proprietate publică 1,00

Categorii de unită�i sanitare - Cabinete 
medicale de medicină generală 

Forme de proprietate - Proprietate privată 2,00

Categorii de unită�i sanitare - Cabinete 
medicale �colare 

Forme de proprietate - Proprietate publică 18,00

Categorii de unită�i sanitare - Cabinete 
medicale de familie 

Forme de proprietate - Proprietate privată 71,00

40%

60%

TRAFICUL DIN GARA BUZĂU ÎN 24 DE ORE

 39 Trenuri InterRegio

59 Trenuri Regio
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Categorii de unită�i sanitare - Cabinete 
stomatologice 

Forme de proprietate - Proprietate privată 119,00

Categorii de unită�i sanitare - Cabinete 
medicale de specialitate 

Forme de proprietate - Proprietate privată 123,00

Categorii de unită�i sanitare - Farmacii Forme de proprietate - Proprietate publică 5,00

Categorii de unită�i sanitare - Farmacii Forme de proprietate - Proprietate privată 54,00

Categorii de unită�i sanitare - Puncte 
farmaceutice 

Forme de proprietate - Proprietate privată 6,00

Categorii de unită�i sanitare - Depozite 
farmaceutice 

Forme de proprietate - Proprietate privată 8,00

Categorii de unită�i sanitare - 
Laboratoare medicale 

Forme de proprietate - Proprietate publică 14,00

Categorii de unită�i sanitare - 
Laboratoare medicale 

Forme de proprietate - Proprietate privată 18,00

Categorii de unită�i sanitare - 
Laboratoare de tehnică dentară 

Forme de proprietate - Proprietate privată 24,00

Categorii de unită�i sanitare - Centre de 
transfuzie 

Forme de proprietate - Proprietate publică 1,00

Categorii de unită�i sanitare - Alte tipuri 
de cabinete medicale 

Forme de proprietate - Proprietate publică 5,00

Categorii de cadre medico-sanitare - 
Medici 

Forme de proprietate - Proprietate publică 205,00

Categorii de cadre medico-sanitare - 
Medici 

Forme de proprietate - Proprietate privată 132,00

Categorii de cadre medico-sanitare - Din 
total medici: medici de familie 

Forme de proprietate - Proprietate publică 4,00

Categorii de cadre medico-sanitare - Din 
total medici: medici de familie 

Forme de proprietate - Proprietate privată 64,00

Categorii de cadre medico-sanitare - 
Stomatologi 

Forme de proprietate - Proprietate publică 12,00

Categorii de cadre medico-sanitare - 
Stomatologi 

Forme de proprietate - Proprietate privată 117,00

Categorii de cadre medico-sanitare - 
Farmaci�ti 

Forme de proprietate - Proprietate publică 5,00

Categorii de cadre medico-sanitare - 
Farmaci�ti 

Forme de proprietate - Proprietate privată 140,00

Categorii de cadre medico-sanitare - 
Personal sanitar mediu 

Forme de proprietate - Proprietate publică 1010,00

Categorii de cadre medico-sanitare - 
Personal sanitar mediu 

Forme de proprietate - Proprietate privată 619,00

Persoane înregistrate cu boli 
cardiovasculare 

 32440,00
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 Direc�ia de sănătate publică  a întreprins diverse ac�iuni: 
 

OBIECTIVE STADIU  DE  REALIZARE Rezultate 

Programul na�ional de 
imunizare 
 
 
 
 
 

1.  Vaccinarea de rutină  
2. Campanii suplimentare de recuperare a 
restan�ierilor la vaccinare în comunită�i la 
risc ( Săptămâna Europeană a Vaccinării 
care s-a desfă�urat în luna aprilie) 
3. Supracampania de recuperare a 
restan�ierilor la vaccinarea ROR, copii 9 luni- 
9 ani 

86,16%  
50% 

 
 
  
 

90,72% 

Supravegherea �i 
controlul bolilor 
transmisibile prioritare 

- Monitorizarea săptămânală a: Meningitelor, 
Hepatitelor, Rujeolei-Rubeolei, BDA, Gripei. 
- Vaccinarea grupelor la risc: 
    - Antigripală sezonieră a grupelor la risc 
(institu�ionaliza�i,personalul medico-sanitar, 
bolnavi cronici ). 
  -antitetanică a gravidelor 

DA 
 
 

DA=7170 
 

DA  

-  Depistarea sifilisului la gravide  
- Depistarea sifilisului congenital  

DA 

Supravegherea �i             
controlul infec�iei HIV 

- Reducerea morbidită�ii asociate cu infec�ia 
HIV. 
- Prelungirea perioadei de supravie�uire prin 
depistarea infec�iei cu transmitere verticală 
mamă/ făt, la grupele de risc �i prin testare 
voluntară  

 
DA 

 
    DA 

Supravegherea �i 
controlul tuberculozei  
 

- Reducerea morbidită�ii �i cre�terea ratei de 
succes terapeutic. 
- Depistarea precoce prin controlul 
simptomaticilor, contac�ilor �i grupelor la 
risc.  
- Scăderea morbidită�ii �i recidivelor. 

DA 

Supravegherea �i 
controlul infec�iilor 
asociate actului  
medical �i 
antibiorezisten�ei 

- Reducerea riscului �i scăderea 
inciden�ei infec�iilor asociate actului medical 
( I.A.A.M.) în unită�ile sanitare cu paturi.  
 
 

DA 
 
 
 

 
     Monitorizarea calită�ii apei potabile distribuită popula�iei din municipiul Buzău prin  
cele 4 sta�ii de apă administrate de operatorul COMPANIA DE APĂ BUZĂU S.A. 
pentru următorii consumatori: 
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     În cursul anului 2018 la Oficiul de Starea Civilă din cadrul Primăriei Municipiului 
Buzău au fost înregistrate un număr de 2331 de decese, iar cauzele cele mai 
frecvente au fost: 

• 29,3% boli cardiace; 
• 24,1% diferite tipuri de cancer; 
• 17,5% accidente vasculare cerebrale; 
• 11,6% boli pulmonare; 
• 3,3% accidente rutiere �i alte accidente;          
• 3,1%boli renale; 
• 2,8% boli gastrice; 
• 2,5% ateroscleroza; 
• 1,4% pancreatită; 
• 1,03% diabet; 
• 0,5% demen�ă; 
• 2,87% alte boli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5%

44%

34%

17%

Consumatori apă potabilă
Compania de Apă

Statia EST

Stația Crâng 

Stația VEST ( Zahăr)

Staţia SUD
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4.4. STAREA SPORTULUI ÎN MUNICIPIUL BUZĂU ÎN ANUL 2018 
 
      Clubul Sportiv "Sport Club Municipal Gloria Buzău" este un  club sportiv de drept 
public, cu personalitate juridică, institu�ie publică înfiin�ată în subordinea Consiliului 
Local al Municipiului Buzău, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 
231/2017, în temeiul Legii educa�iei fizice �i sportului nr. 69/2000, cu modificările �i 
completările ulterioare �i a Legii administra�iei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările �i completările ulterioare.  
       Raport privind obiectivele sec�iilor pe ramuri de sport - 01 ianuarie 2018 - 
31 decembrie 2018: 
 

1. Sec�ia handbal   
      La începutul anului 2018 echipa a activat în Liga a-2-a, cu un colectiv tehnic 
format din: Prof. Radu Bogdan – antrenor coordonator �i �ef sec�ie, Prof. Ilie Romeo 
– antrenor principal, Milo� �tefan – antrenor secund, Drugău Gabriela – referent 
sportiv, Nămolo�anu Ionu� – kineoterapeut �i lotul format din paisprezece sportive.  
Pe parcursul campionatului au mai fost transferate la echipă alte trei jucătoare pentru 
ȋntărirea lotului. 
     Obiectivul stabilit a  fost acela de a promova în Liga I- Liga Florilor la 
sfâr�itul campionatului 2018; 
     Obiectivul a fost îndeplinit, echipa clasându-se la sfâr�itul campionatului pe 
locul 5. 
     Lotul a fost completat cu alte treisprezece sportive care au evoluat la echipe 
participante în Liga I, patru dintre ele fiind transferate de la echipe din Croa�ia, Rusia, 
Belarus �i Germania. 
     În colectivul tehnic al sec�iei au fost coopta�i: Prof. Mu�i Dumitru – antrenor 
principal, Prof. Radu Maria – antrenor principal junioare, Găman Maricel – preparator 
fizic �i Radu Tudor – operator IT. 
 

2.  Sec�ia rugby  
      La începutul anului 2018 echipa a activat în Campionatul DNS (a doua divizie 
valorică a rugby-ului românesc) cu un colectiv tehnic format din: Moroianu Constantin 
– �ef sec�ie, Mer�oiu Costică – antrenor principal, Georgescu George – antrenor 
juniori, Tudor Nicolae – antrenor juniori  �i un lot compus din treizeci �i trei de 
jucători. Pe parcursul anului 2018 colectivul tehnic s-a modificat, în prezent având 
următoarea componen�ă: Georgescu George –antrenor coordonator �i �ef sec�ie, 
Mer�oiu Costică – antrenor principal, Preda Mugurel – antrenor secund, Tudor 
Nicolae  - antrenor juniori, Ion Robert – preparator fizic, Dinu Mihai – kinetoterapeut.  
     Obiectivul stabilit a fost acela de a promova în Super-Liga CEK BANK la 
sfâr�itul campionatului 2018. 
     Obiectivul a fost îndeplinit, la sfâr�itul campionatului echipa clasându-se pe 
locul 7. 
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3.  Sec�ia fotbal  
     Echipa în a doua jumătate a anului 2018 a promovat în Liga a-3-a, cu un colectiv 
tehnic format din: Prof. Timi� George – antrenor coordonator �i �ef sec�ie, Prof.  
Tudose Vasile – antrenor principal, Prof. Nicolae Anton – antrenor principal juniori, 
Prof. Crăciun Marian – antrenor secund juniori, Mure�an Dumitru – oficial sportiv �i 
un lot de fotbali�ti prelua�i de la echipa de fotbal F.C. Buzău. Pe parcursul 
campionatului colectivul tehnic a suferit următoarele modificări: Prof. Timi� George – 
antrenor principal, Prof. Tudose Vasile – antrenor secund, Dinu Cătălin Mihai – 
antrenor secund, Nicolae Florian – antrenor portari, Lambru Marian – delegat �i 
referent sportiv, Mure�an Dumitru – oficial sportiv. 
      Începând cu luna august 2018, s-a înfiin�at Centrul de copii �i juniori, având în 
componen�a sa următorul colectiv tehnic: Prof. Lupu Cristian Marian – antrenor 
coordonator centru, Prof. Nicolae Anton – antrenor juniori U19,  Prof. Marcu Vasile 
Gabriel – antrenor juniori U17,  Măndoiu Ionu� Mugurel – antrenor juniori U17, 
Crăciun Aurel Marian – antrenor juniori U13/U11. Lotul actual al echipei are în 
componen�a sa un număr de douăzeci �i �apte de jucători din care trei sunt juniori.   
Din vechiul lot au fost păstra�i un număr de opt jucători, lotul fiind completat cu al�i 
nouăsprezece sportivi care au evoluat la echipe participante în Liga I, Liga II-a �i Liga 
a III-a de fotbal.   
     Obiectivul stabilit a fost acela de a promova în Liga a-2-a de fotbal la 
sfâr�itul campionatului 2018 – 2019. 

La sfâr�itul anului 2018, echipa s-a clasat pe locul I cu �anse mari de 
promovare în Liga a-2-a.        

 
4.  Sec�ia tenis de masă  

     În anul 2018  lotul de sportivi era alcătuit din zece jucători de tenis de masă, din 
care �ase băie�i �i patru fete. Sec�ia tenis de masă într-un timp relativ scurt a format 
�i o echipă de fete senioare care a urmat acela�i traseu ca �i băie�ii calificându-se în 
Divizia B �i ocuparea primei pozi�ii în clasament după disputarea turului.  
     Obiectivul stabilit a  fost acela de calificare în Divizia B tenis de masă �i 
ocuparea primei pozi�ii în clasament după disputarea turului în Divizia B; 
     Obiectivul a fost îndeplinit. 
 

5.   Sec�ia modelism  
      S-a afiliat la Federa�ia Română de Modelism la toate sec�iunile, cu posibilită�i de 
participare la competi�ii ( aeromodelism, navomodelism �i rachetomodelism). 
Colectivul tehnic a fost format din: Prof. Ene Alina-Elena – antrenor coordonator �i 
�ef sec�ie, Prof. Nica Ovidiu – antrenor �i Prof. �ercăianu Florica – referent sportiv. 
      În prezent, sec�ia este condusă de Prof. Nica Ovidiu, urmând ca membrii 
Comitetului Director să numească o nouă conducere a sec�iei de modelism, având în 
vedere demisia �efului sec�iei. Au fost legitima�i un număr de paisprezece sportivi din 
care �ase sportivi juniori �i opt sportivi seniori.  
     Sec�ia are în vedere un număr de �aizeci �i cinci de copii care participă la 
activită�ile de pregătire cu reale perspective de a fi coopta�i în loturile de juniori �i 
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seniori. S-au achizi�ionat materiale, unelte �i dispozitive necesare pentru pregătirea 
sportivilor (construc�ie, antrenament �i competi�ii). În luna mai 2018,  Federa�ia 
Interna�ională de Modelism (FAI) împreună cu Federa�ia Română de Modelism au 
acordat clubului nostru dreptul de a organiza o etapă de Cupă Mondială la 
Rachetomodelism.    
     Obiectivele stabilite: 

• Participarea la Campionatul Na�ional de rachetomodelism a trei juniori 
�i trei seniori �i clasarea pe locurile I-III. 

• Participarea la etape de cupă mondială a echipei formată din trei juniori 
�i trei seniori �i ob�inerea a 2 medalii de aur, 1 de argint �i 2 de bronz.  
     La concursurile interna�ionale au fost ob�inute 16 medalii: 

 1 medalie bronz la Campionatul Mondial de Rachetomodele de la 
Wlockavek-Polonia. 

 5 medalii de aur 
 7 medalii de argint 
 3 medalii de bronz la etape de cupa mondială. 

     La Campionatele Na�ionale de Rachetomodele de la Buzău au fost ob�inute: 
 7 medalii de aur 
 3 medalii de argint 
 7 medalii de bronz 

      În total s-au ob�inut 57 medalii (21 medalii de aur, 19 medalii de argint, 17 
medalii de bronz). 
 

6. Sec�ia atletism  
       Are în colectivul tehnic patru antrenori califica�i �i anume: Prof. Tudorie Dumitru 
– antrenor �i �ef sec�ie, Prof. Cucu Ricki Valentin – antrenor, Prof. Voinea Doina – 
antrenor, Prof. Popa Vasile – antrenor, Porceanu Adriana – referent sportiv �i  un 
număr de nouăsprezece sportivi legitima�i.  
      Obiectivele stabilite: 

• Participarea la concursurile de pregătire de sală cu un număr de zece  
sportivi, F-formarea unei grupe de zece sportivi în pregătire; 

• Locul I-VIII la competi�iile zonale �i na�ionale; 
• Participarea cu zece sportivi la competi�iile zonale �i na�ionale; 
• Selec�ie la nivel de jude� pentru descoperiri sportive. 

     Obiectivul a fost îndeplinit �i au ob�inut următoarele medalii: 
 5 medalii la Campionatele Balcanice (3 medalii de aur, 1 medalie argint,  

1 medalie bronz), 58 medalii la Campionatele Na�ionale de Seniori �i Juniori, 37 
medalii de aur din care 6 medalii la juniori �i 31 medalii la seniori,7 medalii de 
argint, 14 medalii de bronz).  
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7.   Sec�ia �ah  
      În anul 2018 sec�ia are legitima�i un număr de cinzeci �i doi sportivi, dintre care 
doi sportivi străini.  
      Colectivul tehnic este compus din: Popescu D. Ion – antrenor �i �ef sec�ie, Prof. 
Pavlov Mircea- Sergin- Aurelian – antrenor, Prof. Dragomanu Vasile – antrenor, Prof. 
Slabu Nistor – antrenor, Prof. Grigore Nicolae Petre – antrenor, Iustin Liviu – referent 
sportiv.  
      Obiectivele stabilite: 

• participarea în Divizia B juniori; 
• constituirea de echipe U8,U10,U12,U14,U16; 
• cooptarea în lotul olimpic a 2-3 sportivi; 

     Obiectivul a fost îndeplinit. 
     Obiective de performan�ă pentru sezonul competi�ional 2018:  

 Promovarea în Divizia A echipa de juniori în sezonul competi�ional 2018; 
 Ob�inerea unui titlu de campion na�ional 2018; 
 Promovarea echipei în Superliga Na�ională 2018. 

     S-au ob�inut un total de 33 medalii dintre care 14 medalii de aur,12 medalii 
de argint,7 medalii de bronz. 
Sportivul Cosmin Nedelcu participând la Campionatul de 1ah Juniori al Uniunii 
Europene  în Cehia, a ob�inut 2 medalii (aur �i bronz). 
 
     8.  Sec�ia box  
     A fost activată în luna februarie 2018 fiind afiliată la Federa�ia Română de Box, iar 
în acest moment �aisprezece sportivi legitima�i la club sunt pregăti�i de următorii 
antrenori: Voicila� Constantin – antrenor �i �ef sec�ie, Du�ă Stelu�a – trei fete �i  Dinu 
Bogdan – treisprezece băie�i.  
     Obiectivele stabilite: 

• selec�ia �i a�ezarea sportivilor pe categorii de greutate; 
• participarea la campionatele na�ionale de box seniori �i juniori; 
• ob�inerea de medalii la campionatul na�ional de tineret cade�i �i seniori. 

     S-a ob�inut transferul de la CSA STEAUA a sportivei Stelu�a Du�ă.  
     S-a ob�inut o medalie la seniori �i una la juniori. 
     Prin participarea sportivei Stelu�a Du�ă la Campionatul Mondial de la New 
Delhi-India, s-a ob�inut  locul 5. La Campionatul Centura de Aur, Du�ă Stelu�a a 
ob�inut locul 2. Rezultat remarcabil ob�inut la juniori băie�i de către Petru� 
Cristian 1tefan (locul 1) la Campionatul Na�ional de Juniori 2.     
 

9.  Sec�ia volei  
     A început activitatea la data de 01 martie 2018 fiind afiliată la Federa�ia Română 
de Volei.  
     Colectivul tehnic este format din: Prof. Marian Boldi�teanu, Prof. Geogiana 
Constantin, Prof. Popescu Ion Aura� �i referent Prof. Cristian Oprea. În cadrul sec�iei 
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au fost legitima�i un număr de cincisprezece sportivi băie�i din care unsprezece 
seniori �i patru juniori, iar la fete au fost legitimate un număr de doisprezece 
senioare. 
     Obiectivele stabilite: 

• Participarea în Divizia A2 volei masculin �i feminin în sezonul 
competi�ional 2018 �i promovarea în Divizia A. 

     Obiectivul stabilit la volei băie�i a fost acela de a promova în Divizia A1 
masculin,  echipa clasându-se pe locul 1. Obiectivul stabilit la volei fete a fost 
acela de a promova în Divizia A1 feminin, echipa nu �i-a atins obiectivul.  
 

10.   Sec�ia gimnastică  
      A început activitatea la data de 01 martie 2018 fiind afiliată la Federa�ia Română 
de Gimnastică. 
      Colectivul tehnic este format din: Prof. Vâlcu Dumitru �i Prof. Bîrzu Drago�. În 
cadrul sec�iei au fost legitima�i doi gimna�ti respectiv Burtanete Gabriel �i Burtanete 
Robert, ambii componen�i ai lotului na�ional al României de gimnastică. 

În luna iunie 2018 cei doi gimna�ti au participat la finala Campionatului Na�ional 
de juniori I echipe, unde au ob�inut locul I �i medalia de aur. În  iulie anul curent, 
gimnastul Burtanete Gabriel a participat la concursul de calificare la Jocurile Olimpice 
de Tineret unde a ob�inut calificarea pentru România �i implicit pentru clubul nostru la 
această competi�ie care se va desfă�ura În Argentina.  
     Obiectivele stabilite: 

• Participarea la campionatele na�ionale de juniori �i ob�inerea unei 
medalii �i calificarea pentru Jocurile Olimpice de Tineret de la Buenos 
Aires –Argentina, unde sportivul Gabriel Burtanete a ob�inut locul 5. 

     Sportivii sec�iei au participat la următoarele competi�ii: 
• CAMPIONATUL NA�IONAL INDIVIDUAL OPEN-GIMNASTICĂ ARTISTICĂ 

10-14.10.2018 BUCURE1TI 
 Burtanete Robert-sărituri-locul 3 

• CAMPIONATUL NA�IONAL INDIVIDUAL JUNIORI 1  21-24.11.2018 
RE1I�A 

 Burtanete Robert ob�inând 2 medalii aur, 1 medalie argint, 3 medalii 
bronz 

 Burtanete Gabriel ob�inând 1 medalie aur, 5 medalii argint, 1 medalie 
bronz 
 

11.  Sec�ia de fotbal în sală (futsal) 
     La sfâr�itul lunii august, această sec�ie a fost activată prin Hotărârea Consiliului 
Local Municipal Buzău nr. 211 din 30 august 2018.  
     Sec�ia de fotbal în sală (futsal) este afiliată la Federa�ia Română de Fotbal, iar 
prin cedarea locului în Liga I de către CS Luceafărul Buzău, aceasta a fost înscrisă în  
Liga I sub denumirea de SCM Gloria Buzău. 
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     Colectivul tehnic al sec�iei este următorul: Turturică Ion –�ef sec�ie �i antrenor 
coordonator, Trăsnea Iulian – antrenor principal, Pari� Nicolae – antrenor secund �i 
Petre Sorin Georgian – referent. S-au legitimat prin transfer un număr de 
optsprezece jucători de fotbal în sală (futsal). 
     Obiectivele stabilite: 
    Obiectivul stabilit a fost acela de men�inere în Liga I. 
 

12.  Sec�ia karate  
     La sfâr�itul lunii august, această sec�ie a fost activată prin Hotărârea Consiliului 
Local Municipal Buzău nr. 211 din 30 august 2018.  La finalul anului 2018, sec�ia 
avea 10 sportivi legitima�i. 
     Au ob�inut 52 medalii dintre care 35 medalii de aur, 10 de argint, 7 medalii de 
bronz. 
     Au participat la Campionatele Balcanice de la Dubrovnik �i Campionatul I Youth 
League Wkf Vene�ia-Italia. 
     Sportivii sec�iei karate au participat la următoarele competi�ii: 

 CUPA TRIADA 13 Octombrie 2018 - COSR Izvorani: 
• 12 medalii aur, 3 medalii argint, 1 medalie bronz 
• medalia de aur în proba pe echipe 

 CUPA HAYASHI 27 Octombrie 2018 – Buzău: 
• 10 medalii aur, 5 medalii argint, 3 medalii bronz 

 CAMPIONATUL NA�IONAL DE KARATE GOJU-RYU 04 Noiembrie 
2018 - COSR Izvorani: 

• 10 medalii aur, 1 medalie argint, 1 medalie bronz 
 CAMPIONATUL NA�IONAL DE KARATE WKF 18 Noiembrie 2018 Buzău: 

• 3 medalii aur, 1 medalii argint, 2 medalii bronz 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

80 

FINAN�ARE                                                                                                                                         

Municipiul 
BUZĂU 

 

Forma de finanŃare AlocaŃia 
bugetară 
anuală 
pentru 

activitatea 
sportivă 

 
 
 
 

Suma totală 
pe an 

competiŃional, 
2018 

 
 
 
 

Valoarea totală 
a alocaŃiei 

bugetare pe an 
competiŃional, 

din care: 
% sport de 

performanŃă      
% investiŃii baze 

sportive 

Valoarea 
contractelor 
de activitate 

sportivă 
(drepturi 
salariale 
acordate 

sportivilor) 

Legea 
nr.350/200
5 finanŃare 
neramburs

abilă pe 
bază de 
proiecte 

 
 

Sport Club 
Gloria: % 
subvenŃii 
sau alte 

alocaŃii din 
bugetele 
locale,  % 
venituri 
proprii 

HCL de 
aprobare a 

Regulamen%
tului de 

funcŃionare 
a SCM 
Gloria 
Buzău 

 
Ramura sportivă finanŃată 

Atletism  435,642 HCL 231/ 
03.08.2017 

435,642 435,642 95,575 340,067 

Box  247,939 HCL 231/ 
03.08.2017 

247,939 247,939 98,515 149,424 

Fotbal  2.263,426 HCL 231/ 
03.08.2017 

2.263,426 2.263,426 1.051,578 1.211,848 

Fotbal în 
sală � Futsal 

 204,689 HCL 231/ 
03.08.2017 

204,689 204,689 61,103 143,586 

Gimnastică  139,194 HCL 231/ 
03.08.2017 

139,194 139,194 20,077 119,117 

Handbal  3.104,822 HCL 231/ 
03.08.2017 

3.104,822 3.104,822 739,072 2.365,750 

Karate  60,937 HCL 231/ 
03.08.2017 

60,937 60,937 52,043 8,894 

Modelism  267,329 HCL 231/ 
03.08.2017 

267,329 267,329 39,123 228,206 

Rugby  2.710,522 HCL 231/ 
03.08.2017 

2.710,522 2.710,522 941,416 1.769,106 

"ah  494,966 HCL 231/ 
03.08.2017 

494,966 494,966 124,864 370,102 

Tenis de 
masă 

 359,328 HCL 231/ 
03.08.2017 

359,328 359,328 94,995 264,333 

Volei  �  971,500 HCL 231/ 
03.08.2017 

971,500 971,500 276,870 694,330 

feminin  %329,633 HCL 231/ 
03.08.2017 

329,633 329,633 113,357 215,976 

masculin  %641,871 HCL 231/ 
03.08.2017 

641,871 641,871 163,517 478,354 

TOTAL 
SECłII 

 11.260,298  11.260,298 11.260,298 3.595,535 7.664,763 

Administra� 
tiv 

 3.652,230 HCL 231/ 
03.08.2017 

3.652,230 3.652,230 2.582,264 1.069,966 

InvestiŃii  834,292 HCL 231/ 
03.08.2017 

834,292 834,292 834,292 0 

TOTAL 
GENERAL 

 15.746,820  15.746,820 15.746,820 7.012,091 8.734,729 
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      Structuri sportive, persoane juridice de drept public, altele decât Clubul Sportiv 
"Sport Club Municipal Gloria Buzău", dintre care:  

1) Clubul Sportiv Municipal în subordinea Ministerului Tineretului �i Sportului 
2) Clubul Sportiv Palatul Copiilor în subordinea Ministerului Educa�iei �i Cercetării     
3) Clubul Sportiv �colar în subordinea Ministerului Educa�iei �i Cercetării 
4) Liceul cu program sportive Iolanda Bala� Soter în subordinea Ministerului 

Educa�iei �i Cercetării.  
 

Nr. 
crt. Structura  sportivă Date relevante Observa�ii 

1 Clubul Sportiv 
Municipal 

- numărul de sportivi:    129 

- numărul de 
antrenori/instructori:     

 9 

- numărul de săli de sport:  4 

- discipline sportive:    atletism, box, lupte libere, 
modelism, tenis de masă, 
sambo,  

2 Clubul Sportiv 
Palatul Copiilor 

- numărul de sportivi:    280 

- numărul de 
antrenori/instructori:     

1 

- numărul de profesori de sport:  1 

- numărul de terenuri de sport:  1(folosin�ă gratuită CLM) 

- discipline sportive:    �ah, tenis, aeromodele          

3 Clubul Sportiv 
�colar 

- numărul de sportivi:    730 

- numărul de 
antrenori/instructori:     

2 

- numărul de profesori de sport:  24 

- discipline sportive:    atletism, baschet, 
gimnastică artistică, 
handbal, lupte, volei, tenis 
de masă         

4 Liceul cu program 
sportiv  Iolanda 
Bala� Soter 

- numărul de sportivi:    606 

- numărul de săli de sport 4 

- numărul de profesori de sport:  24 

- discipline sportive:    handbal, fotbal, atletism, 
tenis de masă 
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Structuri sportive, persoane juridice de drept privat fără scop lucrativ, dintre care:    

Nr. 
crt. Structura  sportivă Date relevante Observa�ii 

1 C  S „Rugby Club 
Stejarul“ 

- numărul de sportivi:    80 

- numărul de antrenori/instructori:    0+8 

- numărul de terenuri de sport:  1(folosin�ă gratuită CLM) 

- discipline sportive:    rugby 

2 Clubul de volei 
„Dacia” Buzău    

- numărul de sportivi:     
În anul 2017 nu a figurat în 
Campionatul Na�ional de 
volei 

- numărul de antrenori/instructori:    

- numărul de profesori de sport:  

- numărul de terenuri de sport:  

- discipline sportive:    

3 Asocia�ia sportivă 
„Handbal  Municipal” 
 
 

- numărul de sportivi:    55 

- numărul de antrenori/instructori:    1 

- numărul de profesori de sport:  2 

- discipline sportive:    Handbal/tenis de câmp 

4 C S Voin�a - numărul de sportivi:     
Transferat activitatea la CS 
"Sport Club Municipal 
Gloria Buzău" 

- numărul de antrenori/instructori:    

- numărul de săli de sport:  

- numărul de terenuri de sport:  

- discipline sportive:    

5 * C S Rugby Club - numărul de sportivi:   25 

- numărul de antrenori:     1 

- discipline sportive:        rugby 

6 CS Atletic  - numărul de sportivi:    5 

- numărul de profesori de sport:  1 

- discipline sportive: atletism 

7 C S Dacia - numărul de sportivi:    40 

- numărul de antrenori:     1 

- discipline sportive:    fotbal 

8 C S  RER - numărul de sportivi:     
În anul 2017 nu a avut 
activitate 

- numărul de profesori de sport:     

- discipline sportive:    

9 C S  B P Ha�deu - numărul de sportivi:    90 

- numărul de profesori de sport:     2 

- discipline sportive:    volei 
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10 C S  Chimia - numărul de sportivi:    30 

- numărul de antrenori:     1 

- discipline sportive:    rachetomodele 

11 C S  Viitorul 2010 - numărul de sportivi:    125 

- numărul de  antrenori:     4 

- discipline sportive:    fotbal în sală 

 
12 

C S  Hochei „Ice 
Magic” 

- numărul de sportivi:    20 

- numărul de  antrenori:     2 

- numărul de săli de sport 
(patinoar): 

1 

- discipline sportive:    hochei/patinaj 

13 Asocia�ia Club 
Sportiv Pheonix 

- numărul de sportivi:    90 

- numărul de  antrenori:     2 

- discipline sportive:    �ah 

 
14 

C S Handbal Club 
Buzău 2012 
 
 

- numărul de sportivi:    21 

- numărul de antrenori:     1 

- numărul de profesori de sport:  2 

- discipline sportive:    handbal 

15 Club Sportiv Galaxy 
2009 

- numărul de sportivi:    60 

- numărul de  antrenori:     2 

- discipline sportive:    handbal 

16 Asocia�ia Clubul 
Sportiv Shin - Do 

- numărul de sportivi:    38 

- numărul de  antrenori:     1 

- discipline sportive:    freestyle/muay thai 

17 Club Sportiv Seito - numărul de sportivi:    80 

- numărul de  antrenori:     2 

- discipline sportive:    chanbara (lupta cu arme)/ 
karate kyokushin 

18 CS Univers B90 - numărul de sportivi:   67 

- numărul de antrenori:     2 

- discipline sportive:        radioamator 

 
19 

CS Luceafărul - numărul de sportivi:    75 

- numărul de antrenori:     1 

- numărul de profesori de sport:  1 

- discipline sportive:    fotbal/fotbal în sală 

20 Asocia�ia Club de  
Dans Sportiv 
Imperial 

- numărul de sportivi:   80 

- numărul de antrenori:     2 + 3 voluntari 

- discipline sportive:  dans sportiv 
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21 Clubul Sportiv 
Tennis As 

- numărul de sportivi:   12 

- numărul de antrenori/instructori:    1 

- discipline sportive:        tenis  

22 Asocia�ia Club 
Sportiv Andaluzia 
2013 

- discipline sportive:    tenis de masă 

 membrii fondatori s-au 
mutat în Constan�a �i au 
suspendat temporar 
activitatea în Buzău 

23 A C S Fortius 2014 
 
 

- numărul de sportivi:   50 

- numărul de profesori de sport:     1 

- discipline sportive:        fotbal în sală 

24 C S Metalul Beta 
Judo 
 
 

- numărul de sportivi:   38 

- numărul de antrenori:     1 

- numărul de săli de sport 1 

- discipline sportive:        Judo 

25 CS Motostar 
 
 

- numărul de sportivi:   10 

- numărul de antrenori:     1 

- numărul de terenuri de sport 1 

- discipline sportive:        motociclism 

26 Clubul Sportiv Real 
2008 

- numărul de sportivi:   20 

- numărul de profesori de sport:     1 

- discipline sportive:        fotbal 

27 Asocia�ia Fotbal 
Club Galactic 

- numărul de sportivi:   110 

- numărul de antrenori:     2 

- numărul de săli de sport 1 

- discipline sportive:        fotbal 

28 F C  Metalul  - numărul de sportivi:   110 

- numărul de antrenori:     3 

- numărul de terenuri de sport 1 

- discipline sportive:        fotbal 

29 CS Ten Club Tenis - numărul de sportivi:   40 

- numărul de antrenori:     2 

- numărul terenuri de sport 4 

- discipline sportive:        tenis de câmp 

30 * CS �oimii �coala 
de fotbal Dan 
Tulpan 

- numărul de sportivi:   80 

- numărul de antrenori:     2 

- discipline sportive:        fotbal 
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31  Clubul Sportiv 
Avicola 

- numărul de sportivi:   15 

- numărul de antrenori:     1 

- discipline sportive:        culturism 

32 * C.S. Tenis Club 
 

 
- discipline sportive:        

tenis de câmp 

nu s-a putut contacta 
pentru confirmarea datelor 

33 * CS Extreme 
Adventure 

- discipline sportive:      enduro 

nu s-a putut contacta 
pentru confirmarea datelor 

 

 

4.5. SURSELE DE FINAN�ARE A ACTIVITĂ�II SPORTIVE                                             
  
Potrivit prevederilor din Anexa nr. 4 B la Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Buzău privind aprobarea bugetului municipiului pe anul 2018  nr. 28 / 
2018, cu rectificările ulterioare, pentru finan�area activită�ii sportive, au fost aprobate 
�i alocate, pe categorii de beneficiari, după cum urmează:    
   I.  - Aloca�ii pentru programele / proiectele organizate în cooperare /parteneriat cu 
persoane juridice de drept public, potrivit art. 67, alin. (2), lit. c) �i art. 71, alin. (2), lit. 
a) din Legea nr. 69/2000:         
 

Nr.  
crt. 

Structura sportivă Suma alocată 
-lei- 

1 Clubul Sportiv Palatul Copiilor 20.000 

2 Clubul Sportiv �colar   30.000 

          Total 50.000 

                                 
 II. - Finan�ări nerambursabile a proiectelor de interes local propuse de persoane 
juridice fără scop patrimonial – cluburi sportive �i asocia�ii sportive pe ramură de 
sport (Legea 350/2005): 500.000 lei. Comisia pentru evaluarea proiectelor pentru 
atribuirea contractelor privind finan�area nerambursabilă din bugetul municipiului 
Buzău, alocată pentru activită�i nonprofit de interes local,  a alocat următoarele sume: 
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Nr.
crt. 

Persoană juridică Nr. puncte Lei/punct Suma alocată 
cf. punctajului 

95% din suma 
totala alocată cf. 
Anexei 4B din 

Hotărârea 
nr.28/15.02.2018 

1 C.S.  B.P.Ha�deu 450 96 43.401  
 2 C.S. Chimia 215 96 20.736 

3 Asocia�ia jude�eană 
de tenis de masă 

350 96 33.756  

4 C.S.Viitorul 2010 330 96 31.827  

5 Asocia�ia Clubul 
Sportiv Shin-Do 

140 96 13.503  

6 Clubul Sportiv 
Tennis As 

120 96 11.574  

7 Asocia�ia Club de 
Dans Sportiv 
Imperial 

160 96 15.431  

8 C.S.Metalul Beta 
Buzău 

380 96 36.650  

9 Asocia�ia Sportivă 
„Fotbal Club 
Galactic“ 

180 96 17.360 475.000 

10 Clubul Sportiv Ten 
Club Tenis Buzău 

150 96 14.467  

11 Clubul Sportiv H.C. 
Junior BB Buzău 

200 96 19.289  

12 Asocia�ia Club 
Sportiv Golden Gym 
Bogdan Dinu 

480 96 46.294  

13 Clubul Sportiv Crâng 
Buzău 

490 96 47.259  

 
14 

Club Sportiv  
„Asocia�ia Ronin 
Dyn Buzău“ 

 
100 

 
96 

 
9.645 

 

15 Asocia�ia Clubul  
Sportiv GTC 
Motorsport 

500 96 48.223  

16 Clubul Sportiv 
Avicola 

300 96 28.934  

17 Asocia�ia Clubul 
Sportiv Fortius 2014 

380 96 36.650  
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4.6. TURISMUL ÎN MUNICIPIUL BUZĂU 
 
 

      Obiective turistice importante în municipiul Buzău: 
 

      Palatul Comunal Buzău  
      A fost construit în perioada 1899-1903 la comanda primarului ora�ului, Nicu 
Constantinescu, după un proiect al arhitectului Alexandru Săvulescu. Săvulescu a 
supervizat lucrările până în 1902 �i atunci locul său la conducerea proiectului a fost 
preluat de Kaf�inski. Palatul a fost inaugurat în 1903, în prezen�a regelui Carol I �i 
a principelui Ferdinand. Palatului Comunal din Buzău a fost considerat până în 1918 
cea mai impunătoare construc�ie din Vechiul Regat iar Nicolae Iorga a spus despre el 
că este „cea mai frumoasă primărie din �ară �i o podoabă de mare pre� pentru 
Buzău”.  
      Palatul episcopal  
      Ctitorie a domnitorului Constantin Brâncoveanu, Palatul Episcopal din Buzău este 
monument istoric. Datează din anul 1844, fiind ridicat deasupra unei pivni�e mari, de 
arhitectură brâncovenească, în prezent transformată în sală de recep�ie, în urma 
lucrărilor de restaurare întreprinse între anii 1982-1986. 
      Catedrala Episcopiei Buzăului 
      Catedrala arhiepiscopală «Înăl�area Domnului» �i «Sfin�ii Trei Ierarhi» a fost 
construită la ini�iativa arhiepiscopului Epifanie, între anii 2002-2009. Are formă de 
cruce �i este compartimentată tradi�ional: pronaos, naos �i Sfântul Altar. Pictura a 
fost realizată în tehnica frescó de Pc. Pr. Petre Bra�oveanu din Buzău, cu ucenicii 
săi. Slujba de sfin�ire a acestei biserici – cel mai important lăca� de cult din 
Arhiepiscopia Buzăului �i Vrancei – a fost oficiată, în ziua de 8 noiembrie 2009, de 
către Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române – Preafericitul Părinte Daniel �i Chiriarhul 
locului– arhiepiscopul Epifanie. 
       Seminarul Teologic 
        Seminarul Teologic Ortodox "Chesarie Episcopul" Buzău, unul dintre cele mai 
vechi �i renumite din �ară, a luat fiin�ă în anul 1836, prin grija Preasfin�itului Episcop 
Chesarie, desfă�urându-�i activitatea în casele domne�ti din incinta Episcopiei 
(astăzi, Palatul Arhiepiscopal). În anul 1838 a fost inaugurat, în prezen�a 
Preasfin�itului Episcop Chesarie. De construirea acestei clădiri se leagă descoperirea 
faimosului tezaur de la Pietroasele „Clo�ca cu Puii de Aur”, găsit în timpul săpăturilor 
pentru piatra necesară ridicării clădirii Seminarului. 
      Palatul Justi�iei - Tribunalul (1912) construit după proiectul arhitectului 
râmnicean Petre Antonescu.  
      Palatul Administra�iei Financiare (1914) din Buzău, construit după proiectul 
arh. Grigore Cerchez, astăzi sediul Bibliotecii Jude�ene "V. Voiculescu", înfiin�ată în 
1893. De�ine un patrimoniu de importan�ă na�ională, constituit din peste 250.000 de 
volume, publica�ii �i manuscrise.  
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      Sediul actual al Muzeului Jude�ean 
      Clădirea a fost construită în anii 1920 în stil neoromânesc. Muzeul are un  
patrimoniu de peste 46.000 de piese, unde se află o copie a Tezaurului "Clo�ca cu puii 
de aur", descoperit pe dealul Istri�a în anul 1837. Clădirea Muzeului Jude�ean 
găzduie�te �i Teatrul „George Ciprian”, pe scena căruia au evoluat nume de marcă. 
      Cercul Militar (1914) 
      A fost renovat �i redeschis la 10 decembrie 1927. 
      Casa Vergu – Mănăilă  
       Este o clădire monument istoric aflată în municipiul Buzău. Conacul boieresc a 
apar�inut familiei boiere�ti Vergu. Atestată documentar în 1794, clădirea a fost 
na�ionalizată în 1948 �i a ajuns în paragină, fiind restaurată ulterior în perioada 1971-
1974. De atunci, clădirea găzduie�te colec�ia de etnografie �i artă populară a 
Muzeului Jude�ean Buzău. 
      Complexul funerar din Cimitirul Dumbrava Buzău, unde erau amplasate două 
lucrări de Brâncu�i - "Rugăciune" �i bustul lui Petre Stănescu. 
      Parcul Crâng este cel mai important parc din ora�ul Buzău. A fost amenajat în a 
doua jumătate a secolului al XIX-lea, având o suprafa�ă de aproximativ 10 hectare 
reprezentând o parte dintr-o pădure de 182 ha, numită pădurea Crâng, un rest din 
Codrii Vlăsiei. 
       Ansamblul Conacului Marghiloman 
       Ansamblul a fost construit în mai multe etape în a doua jumătate a sec. al XIX-
lea (cca. 1884), proprietar fiind Ion Marghiloman. Ansamblul este constituit din,,Vila 
Albatros", operă a arhitectului Paul Gottereau, un corp secundar �i grajduri. Astăzi 
ansamblul conacului Marghiloman a fost par�ial refăcut, devenind un deosebit punct 
de atrac�ie atât pentru locuitorii ora�ului Buzău, cât �i pentru turi�ti. Vila Albatros 
găzduie�te Centrul Cultural Alexandru Marghiloman, un veritabil mijloc de informare 
�i educare.  În martie 2018, cu ocazia împlinirii unui secol de la Unirea cu Basarabia, 
în parcul domeniului a fost dezvelită o statuie a lui Alexandru Marghiloman, 
semnatarul documentului oficial al Unirii în calitate de prim ministru al României. 
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Parcul Tineretului 
Este cel mai mare parc al Buzăului. Lucrările pentru amenajarea Parcului 

Tineretului au început în anul 1968, coordonatorul echipei de lucru fiind Alexandru 
Florescu, prim-vicepre�edinte al Consiliului Popular Buzău. În etapa 1973-1980, se 
construiesc Casa �tiin�ei �i Tehnicii pentru Tineret, Sala Sporturilor, Bazinul Olimpic, 
Roata �i Hotelul Tineretului. La interven�ia lui Ion Sârbu, primarul Gheorghe Milu aduce 
în parc statuia din bronz a lui George Enescu, realizată de sculptorul Oscar Han. 

Spitalul Gârla�i (1792), înfiin�at de Maria Minculeasa, al treilea ca vârstă din 
Muntenia, după Col�ea (1702) �i Pantelimon (1750). Din 1865 Spitalul Gârla�i începe 
să func�ioneze regulat în casele lui Costache Musceleanu de pe strada Plevnei iar 
Primăria înfiin�ează în acela�i an Comitetul Sanitar compus dintr-un medic, un 
vaccinator �i două moa�e. 

Spitalul „I.C. Brătianu” 
În anul 1895, Prefectura începe construirea noului local al Spitalului „I.C. 

Brătianu”, inaugurat la 14 aprilie 1896. În anul 1880 Adolf Weber înfiin�ează farmacia 
„La vulturul alb” al cărei proprietar devine din 1911 Gerota, care în 1923 închiriază lui 
Lazăr Costinescu. Din 1973, după inaugurarea Spitalului Jude�ean, vechiul imobil de 
pe Nicolae Bălcescu a preluat câteva sec�ii, de ortopedie, ORL �i dermato-venerice. 
Dacă în loca�ia Gârla�i s-au alocat sume importante pentru reabilitare, clădirile 
fostului Spital „I.C. Brătianu” au încă o soartă incertă. 

Strada Cuza-Vodă (Strada Târgului), cu clădiri construite în perioada 1850-
1880. Folosită timp de peste 600 de ani, începând de după anul 1350, când ora�ul 
Buzău este prima dată atestat într-un document extern. Unul din pu�inele Ansambluri 
de arhitectură urbană medieval – modernă, monument istoric care mai există încă în 
Muntenia. Construc�iile realizate în secolele XIX-XX creează un ambient urbanistic 
interesant �i valoros. 

 

      Parcurile din municipiul Buzău 
 
      Pădurea Crâng este o rămă�i�ă din vechiul codru al Vlăsiei, pădure secular �i se 
află situată în partea de sud-vest a municipiului Buzău. 
      Pădurea Crâng are o suprafa�ă de 182 de hectare, dintre care 179 de hectare 
sunt administrate de Direc�ia Silvică iar zece hectare, parcul propriu-zis, se află în 
proprietatea Primăriei Municipiului Buzău.  
      Parcul Crâng este cel mai important loc de promenadă a buzoienilor, în parc se 
află un lac denumit Hele�teul (în trecut, Lacul Ho�ilor). Lacul a fost amenajat la 
construc�ia parcului, pentru plimbări cu barca. Pe lac există trei insule de dimensiuni 
aproximativ egale, una dintre ele fiind legată de mal printr-un pod, celelalte două fiind 
accesibile doar cu barca. 
      În 1976, în parc a fost construit un obelisc, pentru aniversarea a 1.600 de ani de 
la prima atestare documentară a Buzăului. Printre atrac�iile Crângului se 
numără locuri de joacă pentru copii, un col� al jucătorilor de �ah �i table precum �i 
plimbări cu barca pe lac. 
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      Parcul Marghiloman este unul dintre cele 3 parcuri mari ale municipiului 
Buzău, alături de Parcul Crâng �i de Parcul Tineretului. Parcul este constituit din 
grădina vechiului conac apar�inând familiei boiere�ti Marghiloman, conac 
denumit vila Albatros. 

 
 
4.7. STAREA  PĂSTRĂRII  ORDINII PUBLICE  PREVENIRII �I 

COMBATERII CRIMINALITĂ�II 
 
      Activitatea efectivelor poli�iei municipale a fost orientată pentru asigurarea unui 
sistem integrat de ordine �i siguran�ă publică bazat pe apropierea de comunitate, 
abordarea fenomenului infrac�ional într-o manieră proactivă axată pe prevenire, 
schimbarea de atitudine a poli�istului �i asigurarea exploatării judicioase a  resurselor 
umane �i materiale aflate la dispozi�ie, realizarea  obiectivelor �i �intelor profesionale  
ce s-au desprins din Programele prioritare de ac�iune pentru prevenirea fenomenului 
infrac�ional pentru 2018: prevenirea infrac�iunilor de furt, prevenirea delincven�ei 
juvenile �i victimizării minorilor, cre�terea gradului de siguran�ă rutieră �i prevenirea 
criminalită�ii stradale precum �i a respectării �i aplicării ordinelor �i dispozi�iilor  
transmise de  structurile ierarhic superioare. 
      Criminalitatea sesizată a înregistrat o u�oară cre�tere cu 109 de infrac�iuni, 
reprezentând 4% de la 2548 la 2657 �i a infrac�iunilor constatate în flagrant cu 27%. 
Infrac�iunile contra persoanei au înregistrat scăderi cu 4%, ponderea infrac�iunile de 
lovire sau alte violen�e scăzând cu 6%.  
       Infrac�iunile de furt se află în cre�tere fa�ă de 2017 cu 8%, de la 946 la 1024 
(+78). Pe principalele genuri de furt, scăderi s-au înregistrat la furturile din locuin�ă 
care au scăzut cu 10%, din cur�i cu 45%, furturile din buzunare cu 10%,  în timp ce 
cre�teri s-au înregistrat la furturile din societă�i comerciale cu 8%. 
       Infrac�iunile contra siguran�ei publice au crescut, fiind constatate 158 infrac�iuni 
contra siguran�ei circula�iei. Criminalitatea stradală a scăzut cu 7%, în timp ce faptele 
stradale constatate în flagrant au crescut. Pentru prevenirea �i combaterea 
criminalită�ii stradale au fost organizate un număr de 158 de ac�iuni punctuale. 
      În contextul ac�iunilor �i măsurilor întreprinse, dinamica accidentelor de circula�ie 
înregistrată pe raza municipiului Buzău indică o scădere a riscului rutier fa�ă de 
perioada similară a anului precedent �i o scădere a riscului rutier în privin�a 
mortalită�ii din accidente rutiere, fa�ă de anul precedent. 
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Activitatea Direc�iei de Poli�ie Locală  

 
Pentru prevenirea �i reducerea fenomenului stradal contraven�ional �i 

infrac�ional la nivelul municipiului Buzău, s-au organizat �i desfă�urat 311 ac�iuni pe 
diverse domenii de activitate, raportat la competen�ele legale �i actele administrative 
emise de autorită�ile locale, dintre care 278 de ac�iuni cu for�e proprii �i 56 de ac�iuni 
în colaborare cu celelalte institu�ii. 
 
      În anul 2018 Serviciul Circula�ie �i Disciplină  Rutieră a organizat �i desfă�urat 
379 ac�iuni pe linia respectării O.U.G. nr.195/2002RMC, 48 ac�iuni pe linia 
autovehiculelor abandonate sau fără stăpân conform Legii 421/2002, 37 ac�iuni pe 
linia respectării reglementărilor privind traficul greu, 21 ac�iuni pe linia respectării 
H.C.L. nr.18/2008 (H.C.L. 326/2017) privind măsuri edilitar-gospodăre�ti, 
administrarea fondului locativ public �i privat �i alte măsuri pentru asigurarea ordinii 
�i cură�eniei în municipiul Buzău �i 41 ac�iuni pe alte linii (H.C.L.172/2016 privind 
stabilirea unor limite de circula�ie pentru vehiculele de transport marfă pe unele 
drumuri publice din municipiul Buzău �i H.C.L.174/2016 pentru aprobarea traseelor 
din municipiul Buzău utilizate de operatorii de transport rutier de persoane prin 
servicii regulate în trafic jude�ean �i interjude�ean, în vederea îmbarcării/debarcării 
călătorilor).  
       Datorită programului Track GPS care permite vizualizarea dispunerii echipajelor 
în teren �i dirijarea la fa�a locului a celui mai apropiat echipaj disponibil, timpii de 
reac�ie �i interven�ia la problemele semnalate pe raza municipiului sunt analiza�i 
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periodic în vederea  asigurării satisfacerii cerin�elor �i a�teptărilor cetă�enilor �i a 
interven�iei într-un timp cât mai scurt. 
      Prin intermediul serviciului Dispecerat au fost centralizate aspectele negative 
constatate de către poli�i�tii locali pe raza municipiului dar �i cele sesizate de către 
cetă�eni, acestea fiind transmise în mai pu�in de 24 de ore lucrătoare către Serviciul 
Gospodărire Urbană �i Protec�ia Mediului, din cadrul Primăriei Buzău, Urbis Serv 
SRL, Compania de apă, RAM Buzău, RER Buzău, pentru semnalarea aspectelor 
negative constatate pe raza municipiului �i interven�ia promptă în vederea solu�ionării 
acestora. 
       Prin compartimentul arme �i muni�ii, serviciul Dispecerat a organizat activitatea 
de depozitare, conservare, între�inere, exploatare, eviden�ă �i păstrare în condi�ii de 
siguran�ă a armamentului �i muni�iilor, pe baza reglementărilor în vigoare. În anul 
2018, a fost reînnoit Certificatul de de�inător arme �i muni�ii pentru Direc�ia Poli�iei 
Locale Buzău, eliberat de Inspectoratul de Poli�ie Jude�ean Buzău �i au fost 
elaborate instruc�iunile privind desfă�urarea tragerilor în poligon, cu armamentul din 
dotare, în semestrul 2 al anului 2018 având planificate  trageri de antrenament, în 
poligonul Pod Câlnău. 
       Prin Compartimentul Logistic, Serviciul Dispecerat a asigurat necesarul, 
între�inerea, distribuirea �i exploatarea  ra�ională, în condi�ii optime, a materialelor 
consumabile, eviden�a bunurilor mobile �i imobile, instala�iilor, mijloacelor fixe, 
obiectelor de inventar �i materialelor din dotarea institu�iei. 
       În domeniul securită�ii �i sănătă�ii în muncă, Serviciul Dispecerat, prin lucrătorul 
desemnat, a elaborat, în primul trimestru al anului, instruc�iuni proprii de aplicare a 
normelor de protec�ie a muncii, în func�ie de particularită�ile fiecărui domeniu de 
activitate, respectiv ordine �i lini�te publică, circula�ie �i disciplină rutieră, protec�ia 
mediului, activitate comercială, disciplină în construc�ii �i afi�aj stradal �i a verificat 
periodic modul de efectuare a instructajelor de  securitate �i sănătate în muncă. 
        În anul 2018, Direc�ia Poli�iei Locale Buzău s-a înregistrat la Inspectoratul 
Teritorial de Muncă Buzău cu două evenimente de muncă �i două accidente de 
muncă.  
        În vederea desfă�urării activită�ilor de pregătire fizică a personalului Poli�iei 
Locale Buzău, conform Planului anual de pregătire profesională �i de specialitate, a 
fost întocmit Regulamentul de organizare �i func�ionare a Sălii de sport a Direc�iei 
Poli�iei Locale Buzău, în care au fost prevăzute norme privind organizarea �i 
func�ionarea sălii de sport în conformitate cu Legea administra�iei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările �i completările ulterioare �i Legea educa�iei 
fizice �i a sportului nr. 69/2000, cu modificările �i completările ulterioare. 
       De asemenea, prin acest compartiment, Serviciul Dispecerat a solu�ionat un 
număr de 60 dosare penale prin care au fost dispuse obliga�ii de  a presta muncă în 
folosul comunită�ii, în conformitate cu prevederile art. 89 din Legea 253/2013 
actualizată, privind executarea pedepselor, a măsurilor educative �i a altor măsuri 
neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. 
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        Au fost verificate �i controlate un număr de 547 societă�i comerciale cu activită�i 
desfă�urate în sedii fixe, stradale cât �i a comercian�ilor din pie�ele agroalimentare, 
talcioc �i obor. 
         În urma activită�ilor desfă�urate, au fost constatate �i aplicate un număr de 137 
de sanc�iuni contraven�ionale dintre care 56 de avertismente în valoare de 3 820 lei, 
în conformitate cu O.G 99/2000, privind comercializarea produselor �i serviciilor de 
pia�ă �i Legea 12/1990R privind protejarea popula�iei împotriva unor activită�i 
comerciale ilicite. 

  
 

4.8. UTILITĂ�I �I SERVICII PUBLICE 
 

4.8.1. RE�EAUA DE APĂ 1I APĂ UZATĂ, EPURARE 
 

Compania de Apă S.A. Buzău este operatorul regional al serviciilor publice de 
apă �i canalizare din jude�ul Buzău. Compania func�ionează ca operator regional 
începând cu 1 ianuarie 2008. 

Alimentarea cu apă a clien�ilor din municipiul Buzău se realizează din foraje de 
adâncime, zona pentru alimentare cu apă Buzău cuprinde municipiul Buzău �i 
Spătaru. 

Sistemul de alimentare cu apă Buzău este alimentat din patru fronturi de captare 
(Lipia-Crâng, Sud, Zahăr �i Est) situate în apropierea ora�ului. 

 

 
 
 

    Sistemul de alimentare cu apă al municipiului Buzău asigură captarea, transportul, 
tratarea �i distribu�ia apei potabile în municipiu. 

35%

22%

31%

12%

SITUAȚIA FRONTURILOR DE CAPTARE

LIPIA-CRÂNG SUD ZAHĂR EST
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    Fiecare sta�ie de apă este dotată cu instala�ie de clorinare, tratarea apei se face cu 
clor gazos din aparate automate. 
    În anul 2018 s-a intervenit  la: 
  - re�ea de distribu�ie apă �i bran�amente str. Crinului L= 170m, Valoare = 121.451 
lei  
 - re�ea de distribu�ie apă �i bran�amente str. Rena�terii L= 53m, Valoare = 25.877 lei  
 - re�ea de distribu�ie apă �i bran�amente str. Narciselor L= 54m, Valoare = 27.807 lei  

   - re�ea de distribu�ie apă �i bran�amente blocuri  PT15 L=675m, Valoare =214.909lei 
      De asemenea au fost înlocuite conductele urmând a se finaliza refacerea 
îmbrăcămintei asfaltice în 2019. 
      Prin execu�ia acestor lucrări s-a asigurat cantitatea �i calitatea apei potabile 
furnizate consumatorilor. 
 

 Lucrări de extindere, între�inere �i repara�ii la re�elele de canalizare 
 

În sistemul de canalizare �i epurare a apelor uzate obiectivele au fost: 
 - asigurarea continuită�ii evacuării apelor uzate �i pluviale pentru eliminarea 

riscurilor privind poluarea �i inundarea zonelor deservite; 
 - epurarea corespunzătoare a apelor uzate �i evacuarea în râul Buzău, cu 

respectarea limitelor impuse în actele de reglementare; 
Pentru atingerea  acestor obiective au fost realizate următoarele: 
 a. lucrări de investi�ii 
 - re�ea de canalizare �i racorduri - refacere par�ială - pe Fundătura Deltei– 
 b. execu�ia lucrărilor de revizii �i repara�ii care să asigure o evacuare 

corespunzătoare a tuturor apelor colectate  
 - decolmatat, cură�at �i spălat re�ele de canalizare �i construc�ii anexe  
 -  interven�ii în  re�elele de canalizare  publice �i private 
 -  lucrări de revizii �i repara�ii la Sta�iile de pompare �i Sta�ia de epurare 
 -  eliminarea a cca. 9451,72 tone nămol cu pre� 87lei/t   

     Ca urmare a derulării programelor de investi�ii �i repara�ii s-a men�inut în 
func�iune sistemul public de alimentare cu apă �i de canalizare a apelor uzate; 
totodată a crescut numărul de utilizatori de la 15460 bran�amente (31.12.2017) la 
15573 (31.12.2018) cu un grad de contorizare de 100 %; în ceea ce prive�te re�eaua 
de canalizare, numărul de racorduri au crescut de la 14.697 ( 31.12.2017) la 14.703 
(31.12.2018). 
      În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei 
potabile, cu modificările �i completările ulterioare �i ale art. 15 din anexa nr.1 la 
Hotărârea Guvernului 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, 
inspec�ie sanitară �i monitorizare a calită�ii apei potabile �i a procedurii de autorizare 
sanitară a produc�iei �i distribu�iei apei potabile, Laboratorul de Analize Apă Potabilă 
a fost evaluat în data de 27.03.2018  în vederea înregistrării la Ministerul Sănătă�ii în 
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Registrul laboratoarelor pentru monitorizarea calită�ii apei potabile  pentru activitatea 
de prelevarea de probe �i monitorizarea de control a calită�ii apei potabile furnizate.  
În urma auditului de evaluare s-a actualizat înregistrarea laboratorului prin certificatul 
nr. 479 valabil până în martie 2020. 
     De asemenea, laboratoarele de analiză apă potabilă / uzată sunt acreditate 
RENAR, certificat LI 1043 valabil până în 13.11.2022. 
     În conformitate cu legisla�ia aplicabilă în vigoare în domeniu, Laboratorul de 
verificări metrologice Crâng a fost autorizat BRML – Certificat nr 022-18 valabil până 
în 03.05.2020 - să efectueze verificări metrologice periodice ale mijloacelor de 
măsurare pentru subsortimentele: contor de apă rece cu diametre: DN 15-25mm �i 
DN 25-40mm clasa metrologică A,B,C �i contoare de apă caldă cu diam. DN 15-25 
mm clasa metrologică A,B,C. 
      În 2018 s-a adoptat �i semnat Declara�ia de Politică în Domeniul Responsabilită�ii 
Sociale. Sistemul de alimentare cu apă este autorizat sanitar.  
     
 

4.8.2. RE�EAUA DE TERMOFICARE 
 
      Serviciile de alimentare cu energie termică a localită�ilor se plasează în sfera 
serviciilor publice de gospodărie comunală, denumite �i servicii publice de interes 
general a�a cum sunt ele definite în Cartea Verde a Serviciilor Publice de Interes 
General lansată de Comisia Uniunii Europene.  
      Sistemul de încălzire al municipiului Buzău a fost creat în 1961, odată cu 
începerea construc�iilor de locuin�e. În 1978 au fost modernizate toate centralele 
existente la acea data �i trecute în regim de termoficare în propor�ie de 90% 
(excep�ie făcând centralele termice din Caraiman �i cartierul Micro XIV). 
      Sistemul integrat de termoficare prin care se realizează în prezent 
alimentarea cu energie termică a consumatorilor situa�i în municipiul Buzău 
este alcătuit din: 

• Centrala de cogenerare (proprietate privată apar�inând S.C. Ecogen Energy 
S.A. Buzău), amplasată în zona industrială a ora�ului, care alimentează 
consumatorii finali prin puncte termice proprietate publică �i puncte termice ce 
apar�in diferitelor institu�ii publice sau agen�i economici; 

• Re�eaua de transport agent termic primar; 

• Puncte termice; 

• Centrale termice de cartier folosind în procesul de producere a energiei 
termice drept combustibil gazele naturale, în număr de 6,centrale termice în 
cartierul Micro XIV �i �colile Speciale din zona străzii Horticolei; 

• Re�eaua de distribu�ie agent termic secundar �i contorizarea la nivel de imobil; 

• Consumatori (racord / bran�ament termic, re�eaua interioară de alimentare a 
imobilului cu apă caldă de consum �i agent termic pentru încălzire, 
contorizarea individuală– robine�i termostata�i �i repartitoare de costuri, aparat 
de măsură pentru solu�ia cu distribu�ie pe orizontală-). 
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      Actualul sistem de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) se 
caracterizează prin echipamente cu randamente relativ scăzute �i cu pierderi în 
re�elele de transport �i distribu�ie. 
     Eficien�a scăzută este cauzată de pierderile foarte mari la transportul �i distribu�ia 
căldurii �i mic�orării consumului, care a condus la func�ionarea cu regimuri 
neeconomice, respectiv la costuri mari de produc�ie, transport �i distribu�ie a energiei 
termice.  
     Totodată gradul de debran�are, în continuă cre�tere începând cu anul 2000 până 
în prezent, a influen�at de asemenea scăderea eficien�ei pe ansamblu SACET. 
     Consumul individual de energie, în general, este un indicator al gradului de 
civiliza�ie �i chiar al speran�ei de via�ă.  
     Ini�ial, în municipiul Buzău, sistemul a fost construit să deservească un număr de 
34.552 de apartamente la care se adaugă din anul 2017 încă 64 de apartamente, 
racordate atât la puncte termice cât �i la centrale termice, dar la sfâr�itul anului 2018 
erau înregistrate ca beneficiare a serviciilor SACET doar un număr de 12.536 
apartamente.  

 

APARTAMENTE 
până la 
31.12. 

2010 

31.12. 

2011 

31.12. 

2012 

31.12. 

2013 

31.12. 

2014 

30.09. 

2015 

31.12. 

2016 

31.12. 

2017 

31.12. 

2018 

nr. total apart. 
Buzău 

34552 34552 34552 34552 34552 34552 34552 34552 34552 

nr. apart. 
deconectate în 
an 

%%%%%%% 1653 643 626 537 323 588 859 1020 

nr. total apart. 
deconectate 

15767 17420 18063 18689 19226 19549 20137 20996 22085 

nr. total apart. 
bran<ate 

18785 17132 16489 15863 15326 15003 14415 13556 12536 

 
     Cre�terea numărului debran�ărilor a determinat diminuarea cererii de energie 
termică în sistem centralizat, fapt ce a condus la cre�terea costurilor, reducerea 
veniturilor �i  implicit  la cre�terea pierderilor în sistem. De asemenea, subliniem 
faptul că diminuarea în ultimii ani a gradului de realizare a investi�iilor �i repara�iilor 
pentru înlocuirea sau modernizarea echipamentelor din sursele de producere, 
re�elelor, pentru contorizarea integrală a sistemelor  astfel încât energia termică să fie 
furnizată în regim de eficien�ă, a contribuit la continuarea ac�iunilor de deconectare �i 
debran�are a apartamentelor, implicit a blocurilor de la sistemul centralizat. 
      Pe parcursul anului 2018, producerea energiei termice s-a realizat de către RAM 
doar în centralele de cartier (Micro XIV �i Micro III) �i la �colile Speciale, centrale ce 
folosesc drept combustibil gazele naturale. 
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      Cantitatea de energie termică produsă pentru SACET, în cea mai mare măsură a 
revenit producătorilor de energie termică de pe amplasamentul din Aleea Industriilor, 
nr. 7, �i anume: 

� S.C. Ecogen Energy S.A. Buzău, cu licen�a emisă de către ANRE, – 
producător de energie termică în cogenerare, în cele două motoare 
termice de căte 3Mw/oră fiecare; 

� S.C. Ecogen Therm SRL Buzău, intrat pe pia�a buzoiană a 
producătorilor de energie termică din ianuarie 2015, cu decizie emisă 
de către ANRSC, - producător de energie termică în cele două cazane 
de 30 Gcal/h fiecare. 

Astfel, pe parcursul anului 2018, RAM Buzău a cumpărat 110.605 Gcal �i a 
produs în centralele proprii 27.710 Gcal. Din totalul de 138.315 Gcal (cumpărate �i 
produse), RAM Buzău a vândut clien�ilor săi (popula�ie, agen�i economici �i institu�ii 
publice) 95.722 Gcal, diferen�a fiind pierderi în transport �i distribu�ie, marea 
majoritate fiind generate de diminuarea severă a numărului de clien�i.  
      În următorul tabel se poate observa evolu�ia cantită�ilor de energie termică 
produsă �i cumpărată precum �i cantită�ile vândute, atât la popula�ie (comparativ cu 
numărul apartamentelor rămase racordate la SACET) cât �i la institu�ii publice �i 
agen�i economici. 
 

anul 

ENERGIE TERMICĂ 
CUMPĂRATĂ �i PRODUSĂ 

ENERGIE TERMICĂ 
VÂNDUTĂ 

Pierde-
re       

- Gcal - 

număr 
apartam

ente 
SACET 

la 
sfâr�itul 
anului 

TOTAL    
- Gcal - 

ET 
cumpărată 

- Gcal - 

ET 
produsă   
- Gcal - 

TOTAL    
- Gcal - 

popula�ie   
- Gcal - 

Inst 
+ag ec   
- Gcal - 

2010 197,221 78,062 119,159 152,621 128,758 23,863 44,600 18,785 

2011 188,410 150,484 37,926 139,263 116,035 23,228 49,147 17,132 

2012 169,018 135,392 33,626 121,396 100,695 20,701 47,622 16,489 

2013 164,811 131,907 32,904 121,203 100,835 20,368 43,608 15,863 

2014 159,010 127,578 31,432 113,093 93,510 19,583 45,917 15,326 

2015 154,844 124,291 30,553 112,687 90,959 21,728 42,157 15,003 

2016 153,884 123,653 30,231 110,257 89,023 21,226 43,627 14,415 

2017 149,481 119,857 29,624 106,168 86,752 19,416 43,313 13,556 

2018 138,315 110,605 27,710 95,722 76,463 19,259 42,593 12,536 

 

Cifra de afaceri a anului 2018 este în valoare de 36.457.734 lei. 
Situa�ia economico – financiară la 31.12.2018 �i realizările se prezintă după cum 

urmează: 
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1. Venituri totale, din care:            =  37.806.181 lei 
• Venituri din exploatare    = 37.585.513  lei 
• Venituri financiare           =     220.668  lei  

2. Cheltuieli totale, din care:           = 39.689.182  lei 
• Cheltuieli din exploatare  =  39.593.038 lei 
• Cheltuieli financiare         =       96.144 lei   

3. Profit/Pierdere           = - 1.883.001 lei 

 
 
4.8.3. ILUMINATUL PUBLIC 
 
    Lungimea re�elei de iluminat public din municipiul Buzău este de 23,044 km. 
 

    Sistemul de iluminat public cuprinde: 
• iluminatul public stradal; 
• iluminatul căilor de circula�ie publică: străzi, trotuare, pie�e, intersec�ii, treceri 

de pietoni, poduri; 
• iluminatul festiv �i peisagistic; 
• iluminatul arhitectural.  

 

    Sistemul de iluminat public din municipiul Buzău a fost proiectat în func�ie de: 
• intensitatea traficului; 
• complexitatea configura�iei căii; 
• controlul traficului; 
• separarea anumitor benzi de circula�ie destinate altor categorii de participare 

la trafic. 
 

1. Număr de stâlpi de iluminat public 
PRIMĂRIA BUZĂU 1282 BUCĂ�I 
Dintre care  Mai vechi de 2007 63 

Extindere  1219 
ELECTRICA 4509 
TOTAL  5791 

 

2. Număr corpuri de iluminat public  
PRIMĂRIA BUZĂU 5477 bucă�i 
Dintre care  Mai vechi de 2007 109 

Noi 5368 
ELECTRICA 785 
TOTAL  6262 

 

3. Tipuri corpuri de iluminat public – vapori de sodium 
70W 100W 150W 250W 
1617 2492 1555 598 

 

4. Puncte de aprindere cu contori = 140 bucă�i 
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4.8.4. RE�EUA DE GAZE NATURALE 
 
 
     În municipiul Buzău, sistemul de alimentare cu gaze naturale este constituit din 
re�ele de medie presiune �i de redusă presiune. Alimentarea se face din conducta de 
transport Schela Berca-Grăjdana, cu sta�ia de predare în zona de N-V a municipiului 
�i un punct de injec�ie din conducta magistrală din zona de sud.  
 
Evolu�ia lungimii re�elei de gaze naturale în municipiul Buzău (km) aproximativ 31.07 
% din lungimea totală a conductelor din jude�. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situa�ia consumului în func�ie de utilizatori 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

174.5

175.2

178.6

km reţea gaze

2016 2017 2018

21%

79%

Utilizatori
m3 uz casnic

uz industrial
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4.8.5. SALUBRITATE 
 
     Serviciul public de salubritate în municipiul Buzău se desfă�oară de către S.C. 
RER SUD S.A, operator de servicii publice de salubritate. 
    Dispunând de circa 415 de angaja�i �i de un parc de utilaje de mare performan�ă, 
societatea a asigurat desfă�urarea în bune condi�ii a următoarelor activită�i:  

� colectarea separată �i transportul separat al de�eurilor municipale �i al 
de�eurilor similare provenite din activită�i comerciale din industrie �i  
institu�ii, inclusiv frac�ii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de 
de�euri de echipamente electrice �i electronice, baterii �i acumulatori; 

� colectarea selectivă a de�eurilor reciclabile de la utilizatorii casnici �i 
asocia�ii de proprietari, implementată prin proiectul sacul galben; 

� colectarea separată a de�eurilor biodegradabile/vegetale de la utilizatorii 
casnici 

� măturatul, spălatul, stropirea �i între�inerea căilor publice; 
� cură�area �i transportul zăpezii de pe căile publice �i men�inerea în func�iune  

a acestora pe timp de polei sau de înghe�; 
� dezinsec�ia, dezinfec�ia �i deratizarea; 
� vidanjarea foselor septice. 

   Activitatea de salubrizare stradală 
    În anul 2018, S.C. RER SUD S.A. a executat în municipiul Buzău, conform 
graficului aprobat de Serviciul de Gospodărie Urbană din cadrul primăriei, lucrări 
după cum urmează: 
   - măturat manual carosabil �i trotuare cca. 244.298 mp. 
   - măturat mecanizat carosabil 47.081 km 
   - stropit carosabil, în perioada aprilie – septembrie 50.256.345 mp; 
   - aspirat carosabil în perioada iunie - octombrie 285 mp; 
   - între�inut spa�ii verzi �i trotuare 51.107 mp; 
   - cură�at rigolă 632.530 mp; 
   - evacuarea a 4764.54 tone gunoi depozitat accidental în locuri neamenajate, 
5854.84 tone gunoi din cură�enia stradală precum �i colectarea �i transportul a 
270.82 tone  de de�euri rezultate din construc�ii �i demolări de la diverse persoane; 

     - serviciul de iarnă, a fost asigurat în lunile decembrie 2017 �i ianuarie-februarie-
martie 2018 prin executarea lucrărilor de pluguit, prin cură�at manual zăpada, prin 
împră�tiat material antiderapant în toate zonele ora�ului. 

    Activitatea de salubrizare menajeră 
    Departamentul de salubrizare menajeră a asigurat pe parcursul anului 2018, 
servicii de colectare, transport �i depozitare a de�eurilor menajere, de�eurilor 
vegetale �i a de�eurilor reciclabile pentru următoarele categorii de beneficiari: 
      - 10.100 abona�i casnici; 
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      -   272 asocia�ii de proprietari; 
      -  1.888 agen�i economici cu 2.936 puncte de lucru în municipiu; 

         -  102 institu�ii publice cu 203 puncte de lucru. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     Pentru colectarea gunoiului menajer de la asocia�iile de proprietari sunt amplasate 
pe platforme un număr de 380 eurocontainere metalice de 1,1 mc dintre care, 260 de 
bucă�i pentru depozitarea de�eurilor menajere �i 120 de bucă�i pentru depozitarea 
de�eurilor reciclabile precum �i 148 de bucă�i europubele de 240l la scările de bloc 
unde de comun acord cu asocia�iile am desfiin�at platformele de gunoi (Doroban�i 2 – 
blocurile J, Doroban�i 1 extindere – PT 28, Bd. Stadionului, PT Stadion, CT Crâng 2). 
      Pe toată perioada anului 2018 am înlocuit periodic containerele �i pubelele care 
s-au deteriorat, atât de la utilizatorii casnici cât �i de la asocia�iile de proprietari. 
     Agen�ii economici au fost dota�i cu containere de 1,1 mc, 7 mc �i 20 mc în func�ie 
de cantită�ile generate.   
      În ceea ce prive�te ridicarea de�eurilor de la popula�ie, aceasta se realizează  în 
baza unor programe aprobate de Primărie �i D.S.P. 
     Ritmicitatea colectării de�eurilor realizată de RER SUD în compara�ie cu 
ritmicitatea aprobată de Primărie �i D.S.P.: 
 
 
 
 
 
 
 
 

81%

2% 16%

1%BENEFICIARI

9900 abonaţi casnici 272 asociaţii de proprietari

1880 agenţi economici 106 instituţii publice
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Tip client Ritmicitate RER SUD 
Ritmicitate aprobată de Primărie 

�i D.S.P. 
1. Utilizatori casnici - O dată pe săptămână - O dată pe săptămână 
2. Asocia�ii de locatari - de 2 ori / săptămână la blocurile 

cu camere de colectare a 
de�eurilor menajere 
- zilnic, inclusiv duminica, de la 
asocia�iile de proprietari cu 
platforme  pe domeniul public 
supraterane �i subterane 

- de 2 ori / săptămână la 
blocurile cu camere de colectare 
a de�eurilor menajere 
- de 4 ori / săptămână la 
blocurile cu platforme de 
colectare a de�eurilor menajere 

3. Agen�i economici mari - la comandă (la cerere) - la comandă (la cerere) 
4. Agen�i economici mici - săptămânal sau la cerere - o data pe săptămână (la 

cerere) 

  
    Ritmul de ridicare a de�eurilor de la agen�ii economici se stabile�te prin contract. 
    Din dorin�a de a veni în întâmpinarea necesită�ilor clien�ilor no�tri, societatea �i-a 
diversificat serviciile, existând posibilitatea beneficierii de servicii suplimentare pe 
bază de contract precum: 
 - servicii de deratizare, dezinsec�ie �i dezinfec�ie 

- servicii de vidanjare 
   - servicii de cură�are canalizare 
   - închirieri toalete ecologice 
 

Colectarea selectivă în municipiul Buzău 
     În anul 2018, sistemul de colectare selectivă a cunoscut modificări considerabile 
care au generat îmbunătă�irea serviciului de depozitare, colectare �i transport 
separat a de�eurilor generate de popula�ie. Ac�iunile de informare �i con�tientizare 
desfă�urate pe teren au continuat �i în acest an cu scopul de a cre�te gradul de 
con�tientizare în rândul popula�iei buzoiene cu privire la importan�a colectării 
selective a de�eurilor, a impactului major asupra mediului înconjurător a ac�iunilor 
popula�iei de colectarea �i de depozitarea incorectă a de�eurilor rezultate în urma 
consumului cotidian. 
     Campania de informare �i responsabilizare socială face parte din strategia de 
reducere cu 15% a cantită�ilor de de�euri depozitate la groapa ecologică până în 
anul 2020 ( OUG 196/2005, art. 9, alin. 1, lit. p)  precum �i din cea de atingere  a unui 
nivel de pregătire pentru reutilizare �i reciclare de minimum 50% din masa totală a 
cantită�ilor de de�euri provenind din de�eurile menajere (Legea 101/2006 actualizată, 
art. 17, alin. 2, lit. a) ). 
     În atingerea obiectivelor de mediu, am asigurat prin ac�iuni de informare directe, 
prin materiale de promovare, fluxul de informa�ii necesar pentru aplicarea metodelor 
de colectare selectivă a de�eurilor. În acest an am avut în vedere promovarea 
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cadrului legislativ care prevede obligativitatea realizării colectării selective de către 
generatori (Legea 101/2006 �i Legea 211/2011). 
     În ceea ce prive�te obiectivele dezirabile pentru 2018 ale campaniei s-a avut în 
vedere: 

• Cre�terea cantită�ilor de de�euri reciclabile colectate direct de la utilizatori 
(prin extinderea numărului de utilizatori implica�i în colectarea selectivă, 
cre�terea numărului de case/gospodării care folosesc sacul galben precum �i 
cre�terea numărului de asocia�ii de proprietari care separă de�eurile 
generate.) 

• Reducerea costurilor generate de selectarea de�eurilor depozitate incorect 
(în alte recipiente decât cele special destinate), prin cre�terea gradului de 
con�tientizare a popula�iei prin campanii door to door, campanii de 
monitorizare a platformelor destinate depozitării de�eurilor dar promovarea 
prin intermediul mass-media locală.  

• Cre�terea gradului de separare a de�eurilor biodegradabile/vegetale de 
celelalte tipuri de de�euri: menajere �i reciclabile, care rezultă din activitatea 
zilnică �i implicit cre�terea cantită�ilor de de�euri vegetale colectate separat. 

• Atingerea obiectivului de reducere cu 25% a cantită�ilor de de�euri depozitate 
de depozitul ecologic. 
 

În anul 2018 s-au colectat:  

Total de�euri 
municipale colectate 

în anul 2018 

Total de�euri 
municipale 

depozitate la 
depozitul ecologic în 

anul 2018 

Total de�euri 
transportate la sta�ia de 

sortare în anul 2018 

Total de�euri 
depozitate la depozitul 
ecologic în anul 2017 

41.622,205 t 18.705,308 t 22.916.897 t 28.212,42 t 

     Din totalul de 22.916,897 t transportate la sta�ia de sortare, în anul 2018 s-au 
valorificat astfel: 

 
Cantitatea totală de 

de�euri tratată în 
2018 la sta�ia de 

sortare 

 
Cantitatea totală de 

de�euri rezultată 
din sortare în 2018 

 
Cantitatea totală 

valorificată în 
2018 

Cantitatea totală 
de de�euri 

eliminate în anul 
2018 ( din 

cantitatea totală 
intrată în Sta�ia de 

Sortare) 

 
Stoc la 

31.12.2018 

22.916,897 t 22.916,897 t 10.999,45 t 11.896,39t 21.05 t 

     În ceea ce prive�te cantită�ile de de�euri reciclabile colectate de pe domeniul 
public al municipiului Buzău, din spa�iile special amenajate, în anul 2017 am colectat, 
pe frac�ii, astfel: 
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Tipuri de 
de�euri 

reciclabile 
colectate în 
anul 2018 

Total de�euri 
colectate în anul 

2018 

De�euri 
reciclabile 

valorificate în anul 
2018 

Stoc la începutul 
lunii ianuarie 

2018 

Stoc la finalul 
lunii decembrie 

2018 

Hârtie – 
Carton 

71,695 t 71,695 t 0 t 0 t 

Sticlă 30,505 t 14,96 t 0,13 t 15,68 t 

Plastic 11,633 t 11,633 t 0 t 0 t 

    
     Datorită activită�ii desfă�urate la Sta�ia de Sortare, a aplicării sistemului de 
depozitare separată a de�eurilor reciclabile, a de�eurilor biodegradabile / vegetale 
dar �i a cantită�ilor rezultate din sortare, predate fabricilor de ciment pentru 
valorificare energetică, în anul 2018 s-a redus cantitatea de de�euri depozitată cu 
9507,112 t fa�ă de anul 2017, an în care a fost depozitată la deponie o cantitate de 
28212,42 t. 
 

I. Activitatea Serviciilor Direc�iei de Asisten�ă Socială a Municipiului 
Buzău 

 
          Activitatea Serviciului Asisten�ă �i Protec�ie Socială Persoane Adulte 

Nr. 
crt. 

Beneficii sociale/ 
Servicii sociale 

Cadrul legal Nr. beneficiari Sumă plătită în 
anul 2018 

(lei)/ 

1. Ajutor social Legea nr.416/2001 347 Bugetul de stat 
– plata prin 
AJPIS Buzău 

2. Ajutor pentru încălzirea 
locuin�ei (gaze naturale, 
lemne, lemne pentru 
beneficiarii de ajutor social) 

OUG nr.70/2011 
Legea nr.416/2001 

 
 

293 (gaze 
naturale) 
8 (lemne) 

293 (pentru 
beneficiarii de 
ajutor social) 

Bugetul de stat 
 

89.708 lei de la 
bugetul local 

pentru 
beneficiarii de 
ajutor social 

care folosesc 
lemne pentru 

încălzirea 
locuin�ei 

3. Ajutoare sociale de urgen�ă Legea nr.416/2001 656 150.106 lei / 
Bugetul local 

4. Asisten�i personali ai 
persoanei cu handicap grav 

Legea nr.448/2006 314 8.061.743 
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5. Indemniza�ii persoane cu 
handicap 

Legea nr.448/2006 742 10.743.448 

6. Anchete sociale efectuate 
pentru transportul în comun 
în mod gratuit pentru 
persoanele cu handicap 
grav �i asisten�ii personali 
ai acestora, precum �i cu 
handicap accentuat 

Legea nr.448/2006 606 160.260 

7. Anchete sociale efectuate 
pentru înhumarea 
persoanelor fără 
apar�inători sau fără 
resurse financiare 

Legea nr.416/2001 5 920 lei buget  
local 

8. Anchete sociale efectuate 
în vederea evaluării 
complexe pentru 
încadrarea în grad de 
handicap 

H.G. nr.430/2008 3093 - 

9. Carduri – legitima�ie pentru 
parcare gratuită acordate 
persoanelor cu handicap 

Legea nr.448/2006 322 - 

10. Dosare pentru persoanele 
care au în îngrijire copii cu 
handicap �i persoane cu 
handicap care au în îngrijire 
un copil �i care nu 
realizează venituri 

OUG nr.111/2010 12 - 

11. Subven�ii acordate 
asocia�iilor �i funda�iilor 
care administrează unită�i 
de asisten�ă socială – 
Funda�ia pentru copii 
Sfântul Sava de la Buzău 

Legea nr.34/1998 8 3.632 lei buget 
local 

     Fa�ă de anul 2017, în anul 2018 s-a înregistrat o scădere a numărului de 
beneficiari, astfel: 
    - cu 67 familii beneficiare la ajutorul social acordat conform Legii nr.416/2001, 
sumele plătite fiind suportate din bugetul de stat prin AJPIS Buzău;  
    - cu 240 familii beneficiare de ajutor pentru încălzirea locuin�ei cu gaze naturale 
acordat conform OuG nr.70/2011; 
    - cu 38 familii beneficiare de ajutor pentru încălzirea locuin�ei cu lemne, acordat 
conform OuG nr.70/2011; 
    - cu 19 persoane beneficiare de indemniza�ii pentru înso�itor acordate conform 
Legii nr.448/2006; 
    - cu 27 beneficiari de subven�ii acordate conform Legii nr.34/1998. 
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     Fa�ă de anul 2017, în anul 2018 s-a înregistrat o cre�tere a numărului de 
beneficiari, astfel: 
    - cu 242 familii beneficiare de ajutoare sociale de urgen�ă; 
    - cu 19 persoane care au fost încadrate ca asisten�i personali ai persoanelor cu 
handicap grav.  
    - cu 1019 anchete sociale efectuate în vederea evaluării complexe pentru 
încadrarea în grad de handicap transmise DGASPC Buzău; 
   - cu 163 carduri – legitima�ie pentru parcare gratuită acordate persoanelor cu 
handicap. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

beneficiari
ajutor social

ajutor de
încalzire gaze

ajutor
încălzire
lemne

indemnizaţii
pers handicap

subvenţii L
34/1998

2017

2018



 

107 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Activitatea Serviciului Asisten�ă �i Protec�ie Socială Familie �i Copil 
 
    Obiectivele Serviciului Asisten�ă �i Protec�ie Socială Familie �i Copil sunt: 

• prevenirea separării copilului de familia sa; 
• respectarea principiilor de asisten�ă socială. 

 

Nr. 
crt. 

Beneficii sociale / 
Servicii sociale 

Cadrul legal Nr. 
beneficiari 

Sumă plătită în 
anul 2017 

(lei) / Sursa de 
finan�are 

1. Beneficiari ai Cantinei de ajutor 
social 

Legea nr.208/1997 198 Buget local 

2. Dosare aloca�ie de stat pentru 
copii 

Legea nr.61/1993 998 Buget de stat 

3. Dosare aloca�ie pentru sus�inerea 
familiei 

Legea nr.277/2010 397 Buget de stat 

4. Dosare indemniza�ie pentru 
cre�terea copilului până la doi ani 
�i stimulante de inser�ie 

OUG nr.111/2010 650 
443 

Buget de stat 
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5. Anchete sociale efectuate pentru 
Programul na�ional ”Bani de liceu” 

H.G. nr.1488/2004 44 Buget de stat 

6. Anchete sociale efectuate pentru 
acordarea ajutorului pentru 
achizi�ionarea de calculatoare – 
200 euro 

Legea nr.269/2004 0 Buget de stat 

7. Dosare pentru acordarea 
tichetelor educa�ionale pentru 
copii proveni�i din familii 
defavorizate 

Legea nr.248/2015 16 5.350 lei / 
Buget de stat 

8. Anchete sociale efectuate pentru 
evaluarea complexă a copiilor în 
vederea încadrării în grad de 
handicap sau cu cerin�e 
educa�ionale speciale �i rapoarte 
de monitorizare a îndeplinirii 
obiectivelor planurilor de abilitare-
reabilitare 

Ordinul 
nr.1985/2015 

415 
anchete 

480 
rapoarte 

- 

9. Planuri de servicii Legea nr.272/2004 31 - 

10. Rapoarte monitorizare copii Legea nr.272/2004 75 - 

11. Anchete sociale efectuate la 
solicitarea DGASPC Buzău 

Legea nr.272/2004 360 - 

12. Anchete sociale efectuate pentru 
minori care au săvâr�it o faptă 
penală dar nu răspund penal 

Legea nr.272/2004 30 - 

13. Anchete sociale efectuate la 
solicitarea Maternită�ii Buzău 

H.G.1103/2014 17 - 

14. Notificări ale părin�ilor care pleacă 
la muncă în străinătate �i ai căror 
copii rămân în �ară 

H.G. nr.691/2015 20 - 

15. Fi�e de risc realizate pentru copii 
ai căror părin�i sunt pleca�i la 
muncă în străinătate 

H.G. nr.691/2015 215 - 

16. Dovezi eliberate părin�ilor care 
pleacă la muncă în străinătate �i 
ai căror copii rămân în �ară 

H.G. nr.683/2006 0 - 

17. Ajutor pentru încălzirea locuin�ei 
(energie termică, energie 
electrică) 

OUG nr.70/2011 488 
4 

Buget de stat 

18. Monitorizare copii pentru care s-a 
instituit măsura tutelei 

Legea nr.272/2004 14 - 

19. Anchete sociale efectuate 
conform Ordinului nr.3392/2017 
pentru acordarea de sprijin 
studen�ilor 

Ordinul 
nr.3392/2017 

5  
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     În cadrul Serviciului Asisten�ă �i Protec�ie Socială Familie �i Copil î�i desfă�oară 
activitatea mediatorul sanitar, activitate reglementată de OUG nr.162/2008 privind 
transferul ansamblului de atribu�ii �i competen�e exercitate de Ministerul Sănătă�ii 
Publice către autorită�ile administra�iei publice locale, cu modificările �i completările 
ulterioare: 
 

Nr. 
crt. 

Activitate desfă�urată Nr. beneficiari 

1. Nr. de familii raportate 260 

2. Nr. de romi în eviden�ă (din neamuri: cărămidari, spoitori, 
argintari, slătari, căldărari, lăie�i) 

945 

3. Nr. de persoane sprijinite în emiterea actelor de identitate 110 copii 
35 adul�i 

4. Nr. de persoane sprijinite în înscrierea pe lista medicului 
de familie 

122 copii 
25 adul�i 

5. Nr. de persoane sprijinite în ob�inerea certificatului de 
încadrare în grad de handicap 

20 copii 
27 adul�i 

6. Nr. de persoane sprijinite în ob�inerea beneficiilor sociale 225 

7. Cazuri noi luate în eviden�ă 97 gravide 
94 lehuze 
110nou-născu�i 
40 copii 
21 vârstnici 

8. Campanii de vaccinare copii �i adul�i 714 anun�a�i 
631 vaccina�i 

9. Campanii de sănătate publică 32 în familie 
4 în �coală 
12 în grădini�ă 

10. Nr. de copii pentru care s-au făcut demersuri de instituire 
a unei măsuri de protec�ie conform Legii nr.272/2004 

11  
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II. Activitatea unită�ilor de asisten�ă socială ale Direc�iei de 
Asisten�ă Socială a municipiului Buzău 
 

    1. Activitatea Complexului de servicii pentru persoane vârstnice 
„Alexandru Marghiloman” 
 
     Complexul de Servicii Pentru Persoane Vârstnice „Alexandru Marghiloman” 
Buzău, institu�ie publică fără personalitate juridică, aflată în subordinea Direc�iei de 
Asisten�ă Socială a municipiului Buzău, are drept obiect de activitate furnizarea de 
servicii sociale persoanelor vârstnice, în sistem reziden�ial �i în sistem de îngrijire la 
domiciliu. 
      Pe parcursul anului 2018, Complexul a avut un număr mediu lunar de 40 de 
beneficiari în sistem reziden�ial �i 12 în sistem de îngrijire la domiciliu  dintre care o 
medie de 8 beneficiari de servicii sociale de îngrijire personală �i de 7 beneficiari de 
servicii de recuperare �i reabilitare fizică. 
      La nivelul  anului  2018, au fost realizate încasări totale de 457507 lei, dintre care 
436468 lei pentru serviciile sociale reziden�iale �i 21039 pentru serviciile de îngrijire 
la domiciliu. Precizăm faptul că dintre cei 40 de asista�i în eviden�ă la data de 31 
decembrie 2018, 31 aveau obliga�ii de plată par�ială a contribu�iei  lunare de 
între�inere �i 9 plăteau integral. De asemenea, au fost întocmite 560 de referate  de 
necesitate în vederea asigurării unei func�ionări normale a activită�ii în cadrul 
institu�iei. 
      Pe tot parcursul anului, Complexul a avut înregistrată o medie lunară de 5 cereri 
în a�teptare pentru acordare de servicii sociale reziden�iale.  
      În ceea ce prive�te mobilitatea asista�ilor în anul 2018 în cadrul Centrului 
Reziden�ial, au fost emise 22 de decizii de acordare servicii �i au ie�it din eviden�ă 21 
de asista�i, 16 prin deces �i 5 la cerere.  
      În cadrul Centrului Reziden�ial, Complexul a avut o medie lunară de 23 persoane 
dependente, 8 persoane semidependente �i 9 persoane total dependente. 
      Complexul a desfă�urat în anul 2018 toate activită�ile necesare în vederea 
îndeplinirii obliga�iilor ce rezidă din Ordinul 2126 / 2014 privind Standardele minime 
de calitate  �i ale legisla�iei din domeniul licen�ierii serviciilor sociale. 
 
 

2. Activitatea Cantinei de ajutor social 
 
      Cantina de Ajutor Social este constituită în baza Legii 208/1997 ca serviciu social 
fără personalitate juridică, în structura Direc�iei de Asisten�ă Socială a municipiului 
Buzău �i func�ionează în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 
134/ 26 mai 2017. 
      Cantina de Ajutor Social prestează servicii sociale gratuite sau contra cost 
persoanelor aflate în situa�ii economico – sociale deosebite  prin pregătirea �i 
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asigurarea hranei (prânzul �i cina), în limita aloca�iei de 12,00 lei /zi/persoană, hrana 
distribuindu-se o dată pe zi, iar în ziua de vineri se ridică  hrana pentru zilele de 
sâmbătă �i duminică (hrană rece ). 
     Cantina de Ajutor Social prestează servicii sociale prin pregătirea �i asigurarea 
hranei (mic dejun, prânz �i cină ), în limita aloca�iei zilnice de 16.60 lei / zi / persoană 
pentru beneficiarii Centrului de Urgen�ă de Zi �i de Noapte pentru Persoane Adulte 
fără Adăpost, serviciu social fără personalitate juridică, în structura Direc�iei de 
Asisten�ă Socială a municipiului Buzău. 
     Cantina de Ajutor Social prestează servicii sociale prin pregătirea �i asigurarea 
hranei pentru masa de prânz, în limita aloca�iei zilnice de 10 lei / zi / persoană pentru 
beneficiarii Centrului pentru Recuperare, Reabilitare �i Educa�ie Specială, serviciu 
social fără personalitate juridică, în structura Direc�iei de Asisten�ă Socială a 
municipiului Buzău, începând cu data de 15 septembrie 2018, pentru un număr 
mediu de 10 copii. 
     În anul 2018, Cantina de Ajutor Social a încasat de la persoanele care au venituri 
o contribu�ie de 30% din venitul pe persoană, fără a se depă�i costul meselor servite 
calculate pe aceea�i perioadă. Contribu�ia încasată s-a virat integral în contul 
bugetului local �i a fost în valoare de 45151 lei. 
     Media persoanelor care au plătit contravaloarea mesei a fost de 27. 
     Cu ocazia Sărbătorii Pa�telui, Sărbătorii de Mo� Nicolae, a Crăciunului �i a Anului 
Nou, Cantina de Ajutor Social a distribuit beneficiarilor pachete cu dulciuri, prăjituri, 
cozonaci, sucuri, fructe �i alte alimente tradi�ionale sărbătorilor respective. În anul 
2018 de serviciile Cantinei de Ajutor Social a beneficiat în medie un număr 140 de 
persoane.  
     Începând cu 01 iunie 2018, conform adresei nr.5716/30.05.2018, Cantina de 
Ajutor Social a preluat 142 de persoane de la Cantina SC Selena Han 2000, având 
astfel în eviden�ă la 01 iunie 2018, un număr de 293 de persoane pentru furnizarea 
serviciilor sociale. 
     În luna decembrie 2018 erau înregistra�i un număr de 119 beneficiari de servicii 
fa�ă de 191 în decembrie 2017, ceea ce înseamnă o reducere fa�ă de decembrie 
2017 de 23% �i o reducere fa�ă de iunie 2018 de 60%, din cauza refuzului de a 
efectua lucrări de interes local �i astfel s-a procedat la încetarea dreptului de a 
beneficia de masă la Cantina de Ajutor Social. 
    O altă cauză a reducerii numărului de beneficiari este �i absenteismul �colar. 
 
 

3. Activitatea Centrului de recuperare, reabilitare �i educa�ie specială 
      
      Centrul de recuperare, reabilitare �i educa�ie specială este serviciul social de 
interes local în structura Direc�iei de Asisten�ă Socială a municipiului Buzău cu o 
capacitate de 24 locuri. 
      Misiunea Centrului de recuperare, reabilitare �i educa�ie specială este de a 
asigura în regim de centru de zi, copiilor cu dizabilită�i cu vârste cuprinse între 3 �i 18 
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ani, servicii de recuperare, reabilitare �i educa�ie specială prin realizarea unor 
activită�i educa�ionale de supraveghere, de abilitare-reabilitare, recreative �i de 
socializare, sprijin pentru orientare �colară, consiliere psihologică, dezvoltarea 
autonomiei personale precum �i a unor activită�i �i de sprijin �i consiliere pentru 
părin�i sau persoane care au în îngrijire copilul. 
     În anul 2018 au beneficiat de serviciile centrului 48 copii. 
     În parteneriat cu Muzeul Jude�ean �i Teatrul George Ciprian s-au desfă�urat 
activită�i în regim gratuit pentru copii, beneficiari ai serviciilor centrului. De asemenea, 
împreună cu asocia�iile TB 2007 �i ASCHFR – filiala Buzău s-a organizat o distribuire 
de cadouri cu ocazia Sărbătorilor de iarnă, unde beneficiarii centrului au primit 
cadouri. 
     Începând cu luna septembrie 2018, copii care beneficiază de serviciile centrului 
primesc �i masa de prânz în cuantum de 10 lei/zi, constând în hrană caldă. 
     Serviciile specializate oferite de centru sunt cele de educa�ie specială, logopedie, 
consiliere psihologică, kinetoterapie. 
 
 

4. Activitatea Centrului de Urgen�ă de Zi �i de Noapte pentru 
Persoane Adulte fără Adăpost  
 

     Centrul de Urgen�ă de Zi �i de Noapte pentru Persoane Adulte fără Adăpost este 
serviciu social de interes local în structura Direc�iei de Asisten�ă Socială a 
municipiului Buzău. 
      Scopul Centrului de Urgen�ă de Zi �i de Noapte pentru Persoane Adulte fără 
Adăpost este să ofere servicii de găzduire pe perioadă determinată, evaluare, 
îngrijire, integrare/reintegrare socială �i familială persoanelor adulte fără adăpost 
aflate în situa�ii de dificultate în vederea depă�irii situa�iilor de dificultate, prevenirii �i 
combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale �i cre�terii 
calită�ii vie�ii. 
      În anul 2018, Centrul de Urgen�ă de Zi �i de Noapte pentru Persoane Adulte fără 
Adăpost a acordat servicii pentru 95 persoane adulte fără adăpost cu vârsta cuprinsă 
între 18 �i peste 60 ani.  
      În perioada raportată au fost înregistrate �i acordate un număr de 4143 servicii 
sociale constând în: 
     - găzduire pe perioadă determinată, evaluare, îngrijire, integrare/reintegrare 
socială �i familială; 
     - asisten�ă medicală, servicii de infirmerie, trimiteri către medici speciali�ti sau 
internare în spital; 
     - igienă corporală; 
     - consiliere socială, psihologică �i juridică în vederea ob�inerii unor drepturi �i a 
reintegrării sociale; 
     - haine de schimb; 
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     - pază permanentă. 
     Persoanele adulte fără adăpost care nu realizează venituri dar sunt ap�i de muncă 
au prestat ore de muncă în interes local. 
 
     Pentru serviciile de asisten�ă socială se constată o cre�tere a celor din bugetul de 
stat, iar la cele din bugetul local, o scădere: 
 

 

 
 
 
 

 Cheltuieli asisten�ă socială din 
bugetul de stat 

Cheltuieli asisten�ă socială 
din bugetul local 

2017 18.695.900 lei 1.916.361 lei 

2018 20.050.714 lei 1.275.241 lei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2017 2018

18000000

18500000

19000000

19500000

20000000

20500000

Cheltuieli asistenţă socială

bugetul de stat bugetul local



 

114 

4.9. STAREA CIMITIRELOR 
 

     După modul de administrare, la nivelul municipiului nostru, avem următoarele 
categorii de cimitire: parohiale, publice �i private. Acestora li se adaugă un cimitir 
catolic, un cimitir evreiesc �i un cimitir militar. 
 
 

 
 

 

    Cimitire parohiale: 
 
     Din eviden�ele Cancelariei Eparhiale  rezultă că în municipiul Buzău există �ase  
cimitire parohiale:  

• cimitirul parohiei „Sf. Apostol Andrei”; 

• cimitirul parohiei „Cuvioasa Paraschiva”; 

• cimitirul parohiei „Simileasca”; 

• cimitirul parohiei „Simileasca – Sf. Treime din punctul Bănceasca”; 

• cimitirul parohiei „Gârla�i”; 

• cimitirul parohiei „Sf. Ioan Botezătorul” (au locuri de veci trei parohii: „Sf. 
Apostoli Petru �i Pavel”, „Sf. Ioan Botezătorul” �i parohia „Mihai Viteazul”). 

     În conformitate cu prevederile Regulamentului pentru organizarea �i func�ionarea 
cimitirelor parohiale �i mănăstire�ti, la începutul fiecărui an se întocme�te lista 
locurilor de înmormântare a căror concesiune urmează să se anuleze deoarece 
concesionarii le-au lăsat în părăsire o perioadă mai mare de 7 ani consecutiv. 
Starea de părăsire sau degradare se stabile�te de către Consiliul parohial. Ca 
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urmare a acestui fapt, anual pot rezulta noi locuri de veci. Dacă la începutul anului 
2017 capacitatea cimitirelor era de 9371 locuri de veci, la începutul anului 2018 
capacitatea cimitirelor este de 10.200 locuri. 

      La începutul anului 2018, numărul locurilor disponibile a fost de 655. Cheltuielile 
cu între�inerea cimitirelor parohiale în anul 2017 au fost de aproximativ 218.881,13 
lei.  Datele prezentate de cancelaria eparhială reflectă o lipsă a locurilor de veci, fapt 
care întăre�te ini�iativele sus�inute ale Arhiepiscopiei Buzăului �i Vrancei pentru a 
întemeia un cimitir eparhial. 
 

 
 

Cimitire publice: 
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     Societatea Comercială „Urbis - Serv” SRL Buzău are în administrare un număr de 
patru cimitire publice ce apar�in municipiului nostru, după cum urmează:  

• cimitirul public „Dumbrava” cu o suprafa�ă  de 39.950 mp,  

• cimitirul public „Eroilor” cu o suprafa�ă de 18.540 mp, 

• cimitirul public „Sf. Gheorghe” cu o suprafa�ă de 61.200 mp,  

• cimitirul public „Sf. Împăra�i Constantin �i Elena” cu o suprafa�ă de 22.293 
mp. 

      Toate cimitirele publice sunt dotate cu utilită�i, au capele sau săli mortuare, 
grupuri sanitare. De asemenea în toate cimitirele publice s-au instalat echipamente 
de supraveghere video. 
 
      Cimitirul privat „Sf. Elisabeta” este amplasat pe un teren cu suprafa�a de 11,50 
hectare (10.500 locuri de veci) în zona Fabricii de Bere �i dispune de mai multe 
anexe, capelă, corp administrativ �i parcare. 
     În anul 2013 a fost înfiin�at cimitirul privat „Dumbrava Nouă”. Capacitatea este de 
aproximativ 700 de locuri din care 10 cavouri a câte 4 persoane. Cheltuielile de 
între�inere sunt de aproximativ 200 lei pe lună. Cimitirul este neocupat �i se află în 
negociere cu Parohia din Micro XIV pentru vânzare. 

 
     În ceea ce prive�te Cimitirul Eroilor, situat în curtea Bisericii Eroilor, trebuie 
arătat că ini�iativa constituirii lui au avut-o tot militarii. După primul război mondial, 
cimitirele eroilor din jude�ul Buzău, la fel ca cele din toată �ara, au fost lăsate uitării, 
reabilitarea lor fiind începută după constituirea Societă�ii Cultul Eroilor. Cel care a 
luat ini�iativa creării unui cimitir al eroilor în ora�ul Buzău a fost generalul Nicolae 
Uică, succesorul generalului Traian Epure la comanda Diviziei 5 Infanterie �i care era 
pre�edintele filialei locale a Societă�ii Cultul Eroilor. În acest cimitir au fost aduse 
monumentele ridicate în cinstea osta�ilor căzu�i în campania din 1913  precum �i 
cele două monumente ridicate de germani în timpul primului război mondial �i au fost 
a�ezate în cele patru păr�i ale cimitirului. Aici odihnesc 9.653 eroi, dintre care 1786 
sunt necunoscu�i. Dintre ace�tia, 753 sunt germani, 744 austrieci �i unguri, 134 
români, 136 bulgari �i ru�i, 14 turci �i 5 italieni. Împrejmuirea cimitirului, pe o distan�ă 
de 200 m este făcută din plăci de beton pe care sunt reprezentate medaliile Crucea 
de Război �i Trecerea Dunării.  
     În anul 2018 Cimitirul Eroilor a fost atent studiat �i reabilitat, desfă�urându-se 
consistente activită�i administrative precum:  
    - lucrări de drenaj a por�iunilor inundate de pânza freatică;  
    - reabilitarea Domului central �i a sarcofagului, a domului german, a monumentului 
german tip coloană, a monumentului eroilor din 1913;  
    - refacerea completă, după fotografii de epocă, a monumentului Eroilor Neamului 
din 1877;  
    - ridicarea unei troi�e pentru eroii români �i germani din perioada 1941 - 1944 a 
celui de-Al Doilea Război Mondial; 
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    - reamenajarea parcelelor în care se odihnesc eroii �i instalarea a 23 de plăci 
explicative din travertin bilingve sau trilingve pentru limbile: română, 
germană/austriacă, maghiară, rusă, bulgară, turcă �i italiană;  
    - realizarea unei scheme generale explicative bilingve, române �i engleze a 
obiectivelor din cimitir �i a unui monument explicativ în patru limbi: română, engleză, 
germană, rusă, epigrafic din travertin tip carte �i a unuia tip „flacără eternă”; 
reabilitarea completă a cimitirului eroilor sovietici.  

 
     Parohia Romano – Catolică „Sf. Iosif” de�ine un cimitir pe strada Veteranilor nr. 1. 
cu un număr de 300 de locuri din care 109 sunt ocupate. În anul 2016 au fost 
îngropate 7 persoane de religie catolică. 
  
 
 
 4.10. SITUA�IA CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN  

 
     La sfâr�itul anului 2018, pe domeniul public al municipiului Buzău erau 
aproximativ 950 de câini fără stăpân, un număr în cre�tere fa�ă de 800 la nivelul 
anului 2017.rește 
     În perioada 2017-2018, pe raza municipiului Buzău au fost captura�i un număr de 
1303 câini fără stăpân, au fost eutanasia�i 1048 de câini fără stăpân, 240 au fost 
adopta�i �i 22 revendica�i. 
 

 
 
 

câini capturaţi câini eutanasiaţi câini adoptaţi câini revendicaţi

2018 1303 1048 240 22

2017 1577 1540 47 23
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    Activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân este organizată astfel:   
    - capturarea, cazarea �i hrana acestora este asigurată de către S.C. Urbis Serv 
S.R.L. conform prevederilor H.C.L. nr. 6/ 30.01.2014 privind  înfiin�area �i 
func�ionarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân, în baza contractului 
de prestări servicii nr.622/2014 încheiat între S.C. Urbis Serv S.R.L. Buzău �i 
municipiul Buzău. 
    - serviciile veterinare ce cuprind: inspec�ia zilnică, sterilizarea, vaccinarea, 
deparazitarea, identificarea (microciparea) �i eutanasierea sunt asigurate printr-un 
contract de prestări servicii cu un medic veterinar. 
    Costul mediu pentru un câine cazat este de 4,02 lei/zi, iar pentru adop�ia la 
distan�ă se percepe o taxă de 350 lei/lună/câine. 
    Costul de cazare �i hrană pe cap de animal este 5,93 lei/zi. 
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V. STAREA CULTURII �I SPIRITUALITĂ�II ÎN  
MUNICIPIUL BUZĂU, ÎN ANUL 2018 

 

     În Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea bugetului 
municipiului Buzău pe anul 2018 nr. 28/2018, cu rectificările ulterioare, s-au prevăzut 
proiecte/programe/ac�iuni culturale, proprii sau în cooperare, organizate de aparatul 
de specialitate al primarului �i/sau de Centrul Cultural  „Alexandru Marghiloman” al 
Municipiului Buzău, institu�ie publică de cultură �i educa�ie, cu personalitate juridică, 
de interes local, care func�ionează în subordinea Consiliului Local al Municipiului 
Buzău, astfel: 

 

    „CULTURĂ, RECREERE �I RELIGIE” 

 
                                                Denumire 

Program  
2018 

-mii lei- 

9. CULTURĂ, RECREERE �I RELIGIE:         
       dintre care: 

a)    SERVICII CULTURALE  
           a(9) Alte servicii culturale: 
           a(9) I. Proiecte de interes local/ programe/ac�iuni proprii/ 
în cooperare: 
            1)- Turnare în bronz a lucrării „Războinic”, autor Ion 
Mândrescu  
             2)- Cheltuieli cu între�inerea �i conservarea colec�iei „M. �i 
Chiriac Bucur” 
   b) ALTE SERVICII ÎN DOMENIILE CULTURII, RECREERII �I 
RELIGIEI: 
               b.1. Proiecte de interes local / programe/ac�iuni 
proprii/ în cooperare: 
                b.1.1. Alte ac�iuni, programe, proiecte de interes local   
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      Cheltuieli cu  titlul „Alte cheltuieli” ale capitolului „CULTURĂ, RECREERE �I 
RELIGIE” 

 
                                                     Denumire 

Program 
2018 

-mii lei- 

9. CULTURĂ, RECREERE �I RELIGIE:         
       din care: 
    b) SERVICII RECREATIVE �I SPORTIVE:  

      b.1. Sport: 
           b 1.1. Aloca�ii pentru programele / proiectele organizate în cooperare 
/asociere/ parteneriat cu persoane juridice de drept public, dintre care: 
           - Clubul Sportiv �colar     
          -  Clubul Sportiv Palatul Copiilor  
           b.1.2. Finan�ări nerambursabile a proiectelor de interes local 
propuse de persoane juridice fără scop patrimonial – cluburi sportive �i 
asocia�ii sportive pe ramură de sport (Legea 350/2005): 
        b.2. Tineret: 
           b.2.1. Fond destinat activită�ilor de tineret (Legea 350/2006) 
                - Palatul Copiilor 
            b.2.2. Finan�ări nerambursabile a proiectelor de interes local 
propuse de persoane juridice fără scop patrimonial de tineret – asocia�ii ori 
funda�ii (Legea 350/2005 �i Legea 350/2006) 
     c) SERVICII RELIGIOASE:       
          c.1. Finan�ări nerambursabile a proiectelor propuse de cultele religioase 
recunoscute conform legii (Legea 350/2005; O.G. nr.82/2001):       
      d) ALTE SERVICII ÎN DOMENIILE CULTURII, RECREERII �I RELIGIEI: 
           d.1. Proiecte de interes local / programe/ac�iuni proprii /în cooperare: 
                 d.1.1. Alte ac�iuni, programe, proiecte de interes local 
           d.2. Finan�ări nerambursabile a proiectelor de interes local propuse 
de persoane fizice pentru activită�i nonprofit de interes local (Legea 
350/2005): 
           d.3. Finan�ări nerambursabile a proiectelor de interes local propuse 

de persoane juridice fără scop patrimonial – asocia�ii ori funda�ii (altele 
decât cluburile sportive �i asocia�iile sportive pe ramură de sport) 
(Legea 350/2005): 
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      După verificarea înregistrării, eligibilită�ii �i a îndeplinirii criteriilor referitoare la 
capacitatea tehnică �i financiară, Comisia pentru evaluarea proiectelor pentru 
atribuirea contractelor privind finan�area nerambursabilă din bugetul municipiului 
Buzău a persoanelor fizice autorizate, persoanelor juridice de drept public �i 
persoanelor juridice de drept privat pentru programe/proiecte/ac�iuni culturale �i 
proiecte editoriale (editare căr�i, reviste �i alte publica�ii) a alocat următoarele sume: 



 

121 

 
 

 

 

 

Nr.
crt. 

Persoană juridică 
Nr. 

puncte 
Lei/punct 

Suma alocată 
cf. punctajului 

-lei- 

95% din suma totală 
alocată cf. Anexei 
4B din Hotărârea 
nr.28/15.02.2018 

1 Asocia�ia Cerceta�ilor 
Militari în Rezervă �i 
Retragere 

177 22 3.894 

 
 
 
 
 
 
 
 

95.000 

2 Asocia�ia Presei Sportive 
Arena Buzoiană 

270 22 5940 

3 Asocia�ia Jude�eană de 
minifotbal 

337 22 7.414 

4 Asocia�ia Culturală Music 
Factory 

267 22 5.874 

5 Asocia�ia Culturală Music 
Factory 

267 22 5.874 

6 Funda�ia Origini 
Carpatice  

307 22 6.754 

7 Funda�ia Origini 
Carpatice  

287 22 6.314 

8 Asocia�ia Pro Eurocult 423 22 9.306 

9 Uniunea Arti�tilor Plastici 
din România 

180 22 3.960 

10 Asocia�ia TEHNIC 2010 500 22 11.000 

11 Asociatia RAIANIS  RESPINS  

12 Asocia�ia Bulevardul 
Culturii 

500 22 11.000 

13 Asocia�ia Culturală 500 22 11.000 

14 Asocia�ia Na�ională 
Cultul Eroilor „Regina 
Maria“ 

93 22 2.046 

 
15 
 

Asocia�ia Spirit Civic �i 
Patriotism  

 
210 

 
22 

 
4.620 
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     EVENIMENTE CULTURALE 2018 

 
1. Festivalul  „Buzăul Clasic”  

      Primăria Municipiului Buzău a organizat în perioada 28 martie - 1 aprilie prima 
edi�ie a Festivalului „Buzăul Clasic”. 
     Organizatorii au pregătit publicului buzoian un regal de muzică clasică, care 
cuprinde: recitaluri, spectacole de operă, operetă, balet �i teatru, inclusiv pentru 
copii. Pentru prima dată în ultimii 28 de ani, s-a putut vedea la Buzău: 

• Opera Na�ională Bucure�ti 

• Teatrul de balet Sibiu 

• Teatrul de operă �i balet „Oleg Danovski” Constan�a, alături de All’s Choir �i 
Camerata „Elite”. 
 

2. Târgul de Vară – Drăgaica 2018 –desfă�urat în perioada 9-24 iunie 2018, 
Drăgaica reprezintă un festival etno-cultural, deschis artelor spectacolului modern cu 
influen�e etno �i care, prin prezen�a me�terilor populari,se reînvie tradi�ia târgului de 
me�te�ugari. 
 

3. Festivalul „Toamna Buzoiană” 
     Evenimentul a avut loc în perioada 19- 23 septembrie în organizarea Primăriei 
Municipiului Buzău �i Consiliului Jude�ean, în parteneriat cu Direc�ia Agricolă 
Jude�eană. Bunătă�i tradi�ionale, me�teri populari autentici, expozi�ie agricolă �i nu în 
ultimul rând, concerte ale unor îndrăgi�i arti�ti de muzică populară, toate acestea s-au 
regăsit în cadrul edi�iei 2018 a festivalului „Toamna Buzoiană. 
 

4. Festivalul Teatrului Românesc „Chi�inău pentru Buzău” 
      „Chi�inău pentru Buzău”  este sloganul unei alte mărturii a comuniunii teatrale de 
for�ă existente dintre cele două maluri de Prut în an centenar. Gra�ie unui acord 
extraordinar încheiat de Primăria Municipiului Buzău �i Teatrul Na�ional”Mihai 
Eminescu”, i-a fost oferit între 5 - 7 noiembrie publicului buzoian următorul meniu 
scenic: pe 5 noiembrie  – „Balamucul Vesel” de S.T.Burke, regia Petru Hardâcă; 6 
noiembrie  - ”Steaua fără nume” de Mihail Sebastian, regia Alexandru Cozub iar  pe  
7 noiembrie - „În ochii tăi fermecători” după Gib Mihăescu, regia Alexandru Vasilachi. 
 

5. Ziua Na�ională  a României - 1 Decembrie 2018 – peste 10.000 de 
persoane au participat la manifestările prilejuite de Ziua Na�ională a României. La 
manifestări a fost prezentă �i o numeroasă delega�ie din Republica Moldova, 
raioanele Soroca �i Dubăsari, condusă de pre�edin�ii acestora, Ghenadie Muntean �i 
respectiv Grigore Policinschi. După oficierea serviciului religios, au urmat alocu�iunile 
primarului municipiului Buzău, Constantin Toma, pre�edintelui Consiliului Jude�ean 
Buzău, Petre Emanoil Neagu, prefectului Carmen Ichim �i loc�iitorului comandantului 
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Diviziei 2 Infanterie ‘Getica’, general de brigadă Claudiu Mihail Sava. După evocarea 
momentului de la 1918, a urmat depunerea coroanelor de flori la Domul Central din 
Cimitirul Eroilor în memoria eroilor care au luptat în Primul Război Mondial. 
Ceremonia a continuat cu un moment artistic sus�inut de către elevii Corului Armonia 
al �colii Gimnaziale Nr.11Buzău �i de Corala Bărbătească Ortodoxă ‘Credo în Dio’ a 
Seminarului Teologic Buzău, împreună cu muzica reprezentativă a Garnizoanei 
Buzău. 
     Festivitatea s-a încheiat cu o defilare militară organizată de către Divizia 2 
Infanteria ‘Getica’, structură reprezentativă a For�elor Terestre Române. 
 

6. Târgul de Crăciun 2018 
     Un spectacol cu arti�ti locali a avut loc pe platoul din centrul ora�ului în seara de 1 
Decembrie, atunci când s-au aprins �i becule�ele de sărbătoare în deschiderea 
Târgului de Crăciun. Spectacolele s-au desfă�urat în weekend ( vineri, sâmbătă �i 
duminică seara ) până la data de 24 decembrie. Pe lângă majoritatea arti�tilor locali, 
organizatorii au încercat ca în fiecare seară pe scenă să aducă în fa�a publicului �i 
câte un nume important. Sloganul ales pentru Târgul de Crăciun de la Buzău a fost   
„ Un ora� cu stea în frunte”. 
 

7. Concert – Orchestra Johann Strauss Ensemble -   Orchestra 
Johann Strauss Ensemble a concertat pe 18 decembrie 2018, în Sala Sporturilor din 
Buzău, pentru al doilea an consecutiv. Spectacolul oferit de renumita orchestră 
vieneză s-a bucurat de un succes uria�. 
 

8. Oră�elul copiilor 
     Micul „ Ora� al copilăriei” �i-a deschis por�ile pe data de 21 decembrie 2018 
putând fi vizitat zilnic până la data de 13 ianuarie a noului an. Buzoienii care i-au 
trecut pragul s-au putut bucura de o gamă largă de instala�ii de agrement, standuri cu 
jucării, mâncare �i băuturi calde. 
 

9. Spectacol - REVELION 2018 – în data de 31 decembrie 2018, începând cu 
orele 19.00, pentru a marca trecerea în noul an, s-a dorit achizi�ionarea de servicii  
organizare petreceri ce au constat  în organizarea unui concert în Pia�a Daciei, 
Buzău. Concertul a fost sus�inut de trupe �i interpre�i cu muzică agreată de toate 
categoriile sociale ( muzică populară, etno, dance �i u�oară ), iar la final a avut loc un 
foc de artificii.             
                           



 

124 

VI. STAREA MEDIULUI ÎN MUNICIPIUL BUZĂU,  
ÎN ANUL 2018 

 
 
 
Indicatori de analiză ai stării mediului înconjurător 
 

   Perimetrul municipiului Buzău are o lungime de 55.346 metri conform schi�ei 
generale a hotarelor teritoriului administrativ, realizată de S.C. „Proiect” SA Buzău. 
Conform situa�iei realizate de firme specializate de cadastru, geodezie �i cartografie, 
rezultă conform raportului pe 2015 că, teritoriul se prezintă astfel: 

 suprafa�a totală a municipiului - 8.178,65 ha din care:  
 suprafa�a extravilanului - 3.467,25 ha;  
 suprafa�a intravilanului - 4.711,40 ha. 

 
 
 

   
     Suprafa�a de teren intravilan a ora�ului a crescut semnificativ în ultimii ani, 
ocupând în 2011, 57,75% fa�ă de doar 35% în 2008, din suprafa�a sa totală. 
Informa�iile disponibile nu relevă schimbări la nivelul anului 2015, fa�ă de situa�ia 
înregistrată la recensământul din 2011. 

 suprafa�a agricolă este - 7.961,8826 ha, din care: 
� teren arabil: - 6.727,7157 ha din care teren arabil irigat - 1.269,2810 ha; 
� pă�uni naturale - 695,8928 ha; 
� fâne�e naturale - 106,08 ha; 
� vii hibride - 54,9522 ha; 
� livezi, pomi, pepiniere, arbu�ti fructiferi - 146,0000 ha; 
� cur�i clădiri - 116,8971 ha; �i 
� alte terenuri în intravilan - 114,9572 ha. 

Suprafața 
extravilanului

42%

Suprafața 
intravilanului

58%

SUPRAFAŢA TOTALĂ A MUNICIPIULUI - 8.178,65 HA DIN CARE:
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Nivelul de poluare în municipiul Buzău 
 
     Municipiul Buzău nu este o zonă cu risc de poluare atmosferică neînregistrându-
se ca zonă critică sau zonă fierbinte (zona pe teritoriul căreia se înregistrează 
depă�iri sistematice ale indicatorilor de calitate a mediului fa�ă de normele 
standardizate, producându-se deteriorări grave ale stării mediului cu o serie de 
consecin�e asupra sănătă�ii oamenilor, economiei �i capitalului natural al �ării). 
     Agen�ia pentru Protec�ia Mediului Buzău precizează că în municipiul Buzău nu 
există zone critice sub aspectul poluării atmosferei dar există o zonă unde ar putea 
apărea poluări accidentale de scurtă durată, în cartierul Po�ta, care se învecinează 
cu zona industrială a municipiului. Lista siturilor poten�ial contaminate de pe raza 
municipiului Buzău: 

• Depozit pentru de�euri periculoase S.C. Ductil Steel S.A. Buzău-S.C. Cord 
S.A. Buzău; 

• Depozit de�euri municipale Buzău; 
• Batal vechi S.C. Agrana România S.A. Buzău; 
• Depoul CFR Buzău Batal nou S.C. Agrana România S.A. Buzău; 
• Depozitul PECO Buzău; �i 
• Depozit de de�euri nepericuloase S.C. Hoeganaes Corporation Europe S.A. 

Buzău. 
      Siturile contaminate se referă la zonele cu poluare a mediului geologic, produsă 
de activită�i cu impact semnificativ, care prezintă un risc real sau poten�ial pentru 
sănătatea oamenilor �i a mediului precum �i la terenurile în care ecosistemele 
terestre au fost afectate. 

Teren arabil
86%

Pășuni naturale
9%

Fânețe naturale
1%

Vii hibride
1% Livezi, pomi, pepiniere, 

arbuști fructiferi
2%

Curți clădiri
1%

SUPRAFAŢA AGRICOLĂ ESTE - 7.961,8826 HA, DIN CARE:
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     Monitorizarea calită�ii aerului în jude�ul Buzău s-a făcut permanent cu ajutorul unei 
sta�ii automate de monitorizare calitate aer (sta�ie codificată la nivel na�ional cu BZ-
1), amplasată în municipiul Buzău (la sediul institu�iei) �i prin măsurători aleatorii (mai 
pu�in stricte din punct de vedere al calită�ii datelor) efectuate în principal în cele două 
municipii �i cele 3 ora�e ale jude�ului. Sta�ia automată de monitorizare a calită�ii 
aerului BZ-1, face parte din RE�EAUA NA�IONALĂ DE MONITORIZARE A 
CALITĂ�II AERULUI (pe scurt RNMCA) �i efectuează măsurători continue pentru 
nivelul concentra�iilor în aerul înconjurător pentru indicatorii de calitate a aerului 
înconjurător a�a cum este prezentat mai  jos. RNMCA, cuprinde toate dotările 
existente la nivel na�ional care contribuie la monitorizarea calită�ii aerului 
înconjurător. 

 
 
     Analiza calitativă (medii anuale) a rezultatelor determinărilor privind calitatea 
aerului la sta�ia automată de monitorizare calitate aer BZ-1 în perioada 2015-2018, 
este prezentată în tabelul următor: 
 

NR. 
CRT. 

INDICATOR 
determinat 

CAPTURĂ 
DATE 2015 

(%) 

CAPTURĂ 
DATE 2016 

(%) 

CAPTURĂ 
DATE 2017 

(%) 

CAPTURĂ 
DATE 2018 

(%) 

1 SO2 74,2N 62.3N 93,88 94,28 

2 NO2 58,5N 59.1N 92,41 68,29N 

3 Benzen 2,8N 63.6N 93,01 76,04N 

4 CO 57,1N 65.2N 95,35 94,20 

5 Pb - - - - 

6 PM10 grav. 13,1N 54.3N 54,51N 40,00N 
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7 As - - - - 

8 Cd - - - - 

9 Ni - - - - 

10 Benzopiren - - - - 

11 O3 56,8N 60.8N 95,1 94,26 

12 PM2.5 grav. 0,0N 53.8N 60,54N 34,25N 
 
 (Sursă: APM Buzău 2018) 
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      Statistica depă�irilor valorilor limită �i pragurilor de calitate a aerului în anul 2018 
la sta�ia BZ-1 este prezentată în tabelul următor: 
 
 

Indicator Depă�iri 
pentru 
valorile 
limită 
(medii 
anuale) 

Număr 
depă�iri 
prag alertă 
�i 
informare 

Număr  
depă�iri 
ale 
valorilor  
limită 
(medii 
orare) 
 

Număr 
depă�iri ale   
valorilor 
limită (medii 
zilnice) 
 

Număr  
depă�iri ale 
valorilor 
limită  
(maximelor 
mediilor pe 
8 ore) 

Depă�iri pentru 
valorile �intă 
(maxima zilnică 
a mediilor pe 8 
ore) 

SO2 - 
Nu au fost 
înregistrat
e depă�iri 

Nu au fost 
înregistrate 
depă�iri 

Nu au fost 
înregistrate 
depă�iri 

- - 

NO2 - - 
Nu au fost 
înregistrate 
depă�iri 

- - - 

Benzen 
Nu au fost 
înregistrat
e depă�iri 

- - - - - 

CO - - - - 
Nu au fost 
înregistrate 
depă�iri 

- 

PM10 - - - 
Nu au fost 
înregistrate 
depă�iri 

- - 

O3 - 
Nu au fost 
înregistrat
e depă�iri 

- - - 1 depă�ire 
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VII. STAREA ADMINISTRA�IEI PUBLICE LOCALE  
 ÎN MUNICIPIUL BUZĂU, ÎN ANUL 2018 

 
 
7.1. Activitatea Consiliului Local al Municipiului Buzău 
 
        În anul 2018 au avut loc 12 �edin�e ordinare, o �edin�ă extraordinară �i 11 
�edin�e de îndată. Au fost întocmite 24 de procese verbale aferente �edin�elor 
Consiliului Local pe anul 2018. 
       Asigură punerea la dispozi�ie consilierilor locali a materialelor pentru dezbatere 
în cadrul �edin�elor celor 5 comisii de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 
Buzău: 

� Comisia pentru patrimoniu �i activită�i economico – financiare; 
� Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrărilor publice, 

protec�ia mediului �i turism; 
� Comisia pentru învă�ământ, sănătate, activită�i social-culturale, culte, familie �i 

protec�ie copii; 
� Comisia pentru muncă �i protec�ie socială; 
� Comisia pentru administra�ie publică, juridică �i de disciplină, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor �i libertă�ilor cetă�enilor. 
    Pe parcursul anului 2018, Consiliul Local al Municipiului Buzău a adoptat un 
număr de 322 de hotărâri de consiliu, dintre acestea 43 au avut caracter normativ. 
Au fost înregistrate 348 de proiecte de hotărâri. 
    Hotărârile adoptate au fost comunicate Biroului Informatică e-Taxe pentru a fi 
postate pe site-ul oficial al institu�iei www.primariabuzau.ro. 
    Pe anul 2018 au fost emise 1.133 de dispozi�ii ale primarului municipiului Buzău. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12

1

11

şedinţe ordinare şedinţe extraordinare �edin�e de îndată

Ședințe CLM 2018
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7.2.  Activitatea Primăriei Municipiului Buzău 
 

    Activitatea privind rela�ia cu cetă�enii 
  
    Ghi�eul Unic 
     În anul 2018 Registratura institu�iei a func�ionat în sistem de  Ghi�eu Unic care 
are în componen�ă atât func�ionari de la Serviciul Rela�ii cu Publicul, Organizare 
Alegeri precum �i de la alte structuri: Arhitect �ef, Serviciul Administrare Patrimoniu �i 
Biroul Comer� �i Transporturi Locale. Astfel, cetă�enii primesc direct informa�iile 
privind documentele necesare pentru solu�ionarea diferitelor probleme precum �i 
verificarea documenta�iilor.  
    Totodată s-au men�inut metodele de management  Kaizen în activitatea de Ghi�eu 
Unic ceea ce a condus la o organizare mai bună a activită�ii.  
    Proiectul de îmbunătă�ire continuă ce vizează implementarea sistemului Kaizen în 
cadrul Primăriei Municipiului Buzău a demarat cu succes de la începutul anului 2017. 
Prin perseveren�a �i implicarea de care dă dovadă, echipa de management a 
primăriei a reu�it deja să evalueze beneficiile la aproape un an de la startul 
programului. Astfel prin aplicarea metodelor Kaizen, solicitările cetă�enilor din 
municipiul Buzău se rezolvă mult mai repede ( cu 30% până la 90% ), în timp ce 
economia totală de timp de până acum a fost de aproximativ 60 ani. 
    În diverse registre ale institu�iei s-au înregistrat următoarele documente: 

• Registrul de eviden�ă intrări-ie�iri al Registraturii generale: 39.577  

• Registrul de peti�ii conf OG 27/2002: 72 

• Registrul de eviden�ă intrări-ie�iri al Direc�iei de Finan�e publice locale:97.835 
• Registrul de eviden�ă al Consiliului local al Municipiului Buzău: 404. 

    Începând cu data de 31 iulie 2018 s-a lansat website-ul www.buzaucityreport.ro 
pentru transmiterea de sesizări, direct către primarul municipiului Buzău, Constantin 
Toma. 
     Website-ul este accesat prin site-ul primăriei www.primariabuzau.ro  sau  ca 
aplica�ie mobilă pe  dispozitive de tip Android �i  iphone ( IOS). 
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      În perioada august-decembrie 2018 s-au depus 1061 de sesizări pentru 
următoarele probleme: privind drumurile: 261, urbanism: 194, ordine publică: 136, 
transport: 92, salubritate: 75, spa�ii verzi: 55, iluminat: 43, taxe �i impozite:11, 
altele:194. 
     În cele 5 luni de func�ionare în 2018, traficul de acces al acestei aplica�ii a fost de 
30.571 de vizualizări cu o medie lunară de 6.000 de sesiuni. 
     Raport privind aplicarea Legii nr. 544/2001 privind accesul la informa�iile de 
interes public: 
1. Numărul total de solicitări de informa�ii de interes public   : 121           
2. Numărul total de solicitări, departajat pe domenii de interes:121 

� Informa�ii economico-financiare: 33   
� Activitatea liderilor institu�iei: 1  
� Informa�ii privind modul de aplicare a Legii nr.544/2001: 0 
� Diverse: 87 

3. Numărul de solicitări rezolvate favorabil: 121 
4. Numărul de solicitări respinse, defalcat în func�ie de motiva�ia respingerii: 0                                  

� informa�ii exceptate: 0 
� informa�ii inexistente: 0 

5. Numărul de solicitări adresate : 121 
� pe suport de hârtie:  38 
� în format electronic: 83 

Iulie 
3%

August 
35%

Septembrie 199
19%

Octombrie 
15%

Noiembrie 
13%

Decembrie 
15%

Sesizări primite prin City Report
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6. Numărul de solicitări adresate de persoane fizice: 71 
7. Numărul de solicitări adresate de persoane juridice: 50 
8. Numărul de reclama�ii administrative: 1   
9. Numărul plângerilor în instan�ă: 0   
10. Costurile totale ale compartimentului de informare �i rela�ii publice - 0 lei 
11. Sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informa�iilor de interes 
public solicitate: 48 lei 

 
Audien�e 2018 

 
     - primar - Constantin Toma   -  488                            
     - viceprimar - Ionu�  Apostu   -  96                     
     - viceprimar - Andrei Neder   -  47                           
 
 

Activitatea privind autoritatea tutelară 
 
      În cursul anului 2018, s-au realizat următoarele: 
       - 393 anchete psihosociale efectuate la solicitarea instan�elor judecătore�ti (cu 
opinie pentru stabilirea domiciliului minorilor în cazuri de desfacere a căsătoriei, 
reglementarea programului de vizitare, stabilirea de legături personale sau tăgadă de 
paternitate); 
       - 133 anchete psihosociale efectuate la solicitarea instan�elor judecătore�ti în 
vederea instituirii tutelei sau curatelei (pentru persoanele majore lipsite de 
discernământ care nu î�i pot numi un reprezentant sau pentru persoanele majore 
care, de�i au capacitate de exerci�iu deplină, datorită unor cauze �i împrejurări 
prevăzute de lege, nu-�i pot apăra interesele civile în condi�ii satisfăcătoare); 
       - 2 anchete psihosociale la solicitarea instan�elor de judecată în vederea 
întreruperii sau amânării pedepselor pentru cetă�eni condamna�i într-o cauză penală 
care exercită o pedeapsă privativă de libertate �i ale căror familii au domiciliul pe 
raza administrativ - teritorială a municipiului Buzău;  
      - 37 anchete psihosociale solicitate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău 
în vederea dispunerii cu privire la solu�ionarea cererilor de punere sub interdic�ie; 
      - 18 anchete sociale solicitate de Serviciul Jude�ean de Medicină Legală în 
vederea întocmirii expertizei psihiatrice a minorului care a săvâr�it acte sau fapte de 
natură penală, în conformitate cu Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru 
accelerarea solu�ionării proceselor; 
      - 152 anchete sociale la solicitarea notarilor publici (în vederea desfacerii  
căsătoriei prin procedură notarială cu privire la exercitarea autorită�ii părinte�ti �i 
stabilirea domiciliului copiilor minori proveni�i din căsătorie), pentru a se stabili dacă 
acordul dintre so�i nu prejudiciază interesele minorilor; 
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      - 88 dispozi�ii curatelă specială minori (dezbatere succesiune, partaj succesoral, 
încuviin�are dobândire prin cumpărare sau dona�ie locuin�ă sau teren, încuviin�are 
înstrăinare etc.); 
      - 15 dispozi�ii curatelă specială interzi�i judecătore�ti (dezbatere succesiune, 
partaj succesoral, încuviin�are dobândire prin cumpărare sau dona�ie locuin�ă sau 
teren, încuviin�are înstrăinare etc.); 
      - 72 anchete sociale conform O.U.G. nr.111/2010 privind concediul �i 
indemniza�ia lunară pentru cre�terea copiilor, cu modificările �i completările 
ulterioare; 
      - 18 anchete sociale pentru delegare drepturi părinte�ti conform Legii nr. 
272/2004 privind protec�ia �i promovarea drepturilor copilului. 

 

Activitatea juridică 
 
      Pe parcursul anului 2018 a fost reprezentată institu�ia în fa�a instan�elor 
judecătore�ti, prin sus�inerea intereselor acesteia. 
     Ca urmare, au fost întocmite diferite acte de procedură – întâmpinări, răspunsuri, 
note de �edin�ă, concluzii scrise, cereri de apel �i de recurs. 
     Astfel, cele 390 dosare repartizate, reprezentând plângeri contraven�ionale (180),  
cereri de chemare în judecată având ca obiect anulare acte administrative �i acte 
administrativ fiscale (45), contesta�ii la executare �i validare poprire (44), obliga�ia de 
a face (59), uzucapiuni  �i  ac�iuni în constatare (40), preten�ii (14), fond funciar (5), 
ordonan�ă pre�edin�ială (3), au fost solu�ionate astfel: 
      - plângeri contraven�ionale: 179, dintre care 83 cereri au fost respinse, 26 cereri 
au fost admise, 16 cereri au fost admise în parte (avertisment), restul cauzelor fiind 
pe rol, având termene pe anul în curs. 
      - anulare acte administrative �i acte administrativ-fiscale: 45, dintre care 19 cereri 
respinse, 2 cereri anulate, 12 cereri admise, restul cauzelor fiind pe rolul instan�elor, 
cu termene pe anul în curs. 
      - contesta�ii la executare �i validare poprire: 44, dintre care 21 respinse, 7 
admise, restul pe rolul instan�elor. 
      - obliga�ia de a face: 59, dintre care 24 admise în parte, 6 cereri respinse, restul 
fiind pe rolul instan�elor. 
      - uzucapiuni �i ac�iuni în constatare: 40, dintre care 7 cereri respinse, 13 admise, 
restul fiind pe rolul instan�elor. 
      - preten�ii: 14, dintre care 1 cerere admisă, 1 cerere respinsă, 1 suspendată, 
restul aflându-se pe rolul instan�elor. 
      - fond funciar: 5, dintre care 1 cerere respinsă, restul cauzelor aflându-se pe rolul 
instan�elor în curs de solu�ionare. 
      - ordonan�ă pre�edin�ială: 3, dintre care 2 cereri respinse, 1 cerere admisă. 
      Restul cauzelor au fost amânate sau au termene în  anul 2019. 
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       A fost �inută în continuare eviden�a dosarelor care au făcut obiectul contractelor 
de asisten�ă �i reprezentare juridică încheiate cu SCA Voicu & Filipescu �i cabinet de 
avocat Sălcu�an Alexandru Lucian, dosare cu privire la care au fost redactate 
răspunsuri către instan�ă, note de �edin�ă, concluzii scrise, cereri de apel �i de 
recurs, au fost depuse înscrisuri pentru efectuarea rapoartelor de expertiză. 
       A fost asigurată participarea în cadrul �edin�elor diferitelor comisii, în calitate de 
secretar sau membru, respectiv Comisia Juridică din cadrul C.L.M. Buzău, Comisia 
ANL, Comisia Tehnico-Economică, Comisia de avizare a adunărilor publice (fiind 
înregistrate 34 cereri de avizare a adunărilor publice). 
      Au fost redactate plângeri referitoare la săvâr�irea unor fapte care prezintă 
pericol social, care au fost înaintate Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău. 
      În data de 28.11.2018 s-au preluat �i dosarele din cadrul Serviciului Locativ, 
respectiv situa�ia debitorilor ac�iona�i în instan�ă (31 dosare), situa�ia chiria�ilor 
debitori care se află în procedură de executare silită, statistica generală privind 
dosarele civile �i penale, care au ca obiect preten�iile datorate de debitorii chiria�i din 
spa�iile cu destina�ie de locuin�ă �i cele din spa�iile cu altă destina�ie precum �i 
statistica privind dosarele arhivate în perioada anului 2018.   
 
Referitor la aplicarea Legii nr. 10/2001 
      În anul  2018 au fost realizate următoarele activită�i: 

- au fost emise 77 proiecte de dispozi�ii �i 77 referate pentru 80 dosare; 
- au fost întocmite �i expediate  41 de adrese către notificatori sau mo�tenitorii 

acestora, 21de adrese către Camera Notarilor Publici, Direc�ia Jude�eană a Arhivelor 
Na�ionale �i diverse birouri notariale; 

- au fost studiate 102 dosare; 
- au fost efectuate 46 de verificări în sistemul informatic �i în arhiva institu�iei; 
- au fost întocmite �i afi�ate la avizierul primăriei 15 procese-verbale de afi�are  
- au fost pregătite 61 de dosare pentru înaintare la Autoritatea Na�ională pentru 

Restituirea Proprietă�ilor; 
- am răspuns la 12 adrese ale ANRP – ului; 
- au fost numerotate cele 440 dosare predate SCA „Bohâl�eanu �i Asocia�ii” �i 

au fost întocmite procese – verbale de predare-primire; 
- am răspuns la nelămuririle avoca�ilor în 125 dosare; 
- au fost corectate �i printate proiectele de dispozi�ii pentru cele 91 de dosare 

solu�ionate de avoca�i; 
- am retransmis o serie de documente către SCA „Bohâl�eanu �i Asocia�ii”  

pentru completarea a 102 dosare. 
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La nivelul primăriei sunt înregistrate 1827 de notificări, iar în ultimii 5 ani s-au 
solu�ionat: 

 2014 -  91 dosare 
 2015 -  71 dosare   
 2016 -  78 dosare 
 2017 -  72 dosare 
 2018 -  80 dosare 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Activitatea privind starea civilă �i eviden�a persoanelor 
 
     Direc�ia de Eviden�ă a Persoanelor Buzău deserve�te popula�ia arondată 
municipiului Buzău �i celor 28 comune, un număr total de 248.477 de locuitori care 
reprezintă peste 50% din popula�ia jude�ului Buzău. 
     Din punct de vedere statistic s-au realizat următorii indicatori: 
      - au fost solu�ionate pozitiv 2.408 cereri privind transcrierea actelor de stare civilă 
înregistrate în străinătate; 
     - divor�uri administrative   13; 

2014

2015

2016

2017

2018

Evolu�ia solu�ionării dosarelor Legea 10/2001 în 
ultimii cinci ani

La sfâr�itul anului 2018 mai erau nesolu�ionate 570 de dosare dintr-un total 
de 1827 notificări  depuse conform Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor 
imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. 
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     - sentin�e tăgada paternită�ii      56; 
     - sentin�e încuviin�are nume     87; 
     - sentin�e stabilirea filia�iei   38; 
     - sentin�e divor�, operate pe marginea actelor de stare civilă, 419 din care 
(sentin�e judecătore�ti 285, 128 sentin�e notari �i 6 starea civilă); 
     - 4835 men�iuni operate pe marginea actelor de stare civilă, dintre care 1236 
trimise altor primării. 
     În anul 2018 s-au eliberat un număr de 11.410 certificate de stare civilă, după 
cum urmează: na�teri - 7.426, căsătorii - 1.653, decese - 2.331 
     Au fost eliberate un număr de  23.269 căr�i de identitate dintre care: 

- 14 – 18 ani  1.553 

- peste 18 ani       46 

- la expirarea valabilită�ii 13.396 

- schimbarea numelui 1.750 

- la schimbarea denumirii străzii 24 

- la schimbarea domiciliului 4.185 

- în locul celor pierdute 1.197 

- în locul celor furate 32 

- deteriorate, distruse 463 

- preschimbări + alte cazuri 243 

- prin procură specială 380 

     Au fost eliberate un număr de 768 căr�i de identitate provizorii. 

  
Activitatea de urbanism �i autorizare în construc�ii 

 
     În anul 2018  s-au eliberat un număr de 963 certificate de urbanism, ca urmare a 
cererilor depuse de persoane fizice �i juridice. 
 
Planuri urbanistice avizate în Consiliu local: 

 

Nr. 
Crt. 

Nr. cerere 
Data 

Solicitant 
Adresa 

Solicitare 
Amplasament 

Observa�ii Aviz 

1 
 

574/ 
2018 

 BĂDUCU 
DRAGO� 
MARIAN Str. 
TRANSILVANIEI 
NR.271 

PUD. CONSTRUIRE BLOC 
LOCUIN�E COLECTIVE CU 
REGIM DE ÎNÂL�IME P+2E 

HCL  
Nr.24/ 
29.2018 

Aprobat 
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2 889/ 
2018 

SC LIDL  
ROMÂNIA SCS, 
Com. CHIAJNA 
Str. 
INDUSTRIILOR nr 
19 Jud. ILFOV. 

PUZ-CONSTRUIRE CENTRU 
COMERCIAL CU FUNC�IUNI 
CONEXE,  B-DUL UNIRII NR. 10 

HCLM. 
Nr.81/ 
26.03/2018 

Aprobat 

3 9501/ 
2018 

SC CIFA TOTOL 
CONSTRUCT 
SRL. STR. 
�OSEAUA 
SPĂTARULUI  

PUZ-CONSTRUIRE SEDIU 
ADMINISTRATIV P+1,HALE 
GARAJE, STA�IE PREPARAT 
BETOANE �I MIXTURI 
ASFALTICE,HALE DEPOZITARE 
�I PLATFORME TEHNOLOGICE 

HCLM 
nr.210/ 
30.06.2017 

Aprobat 

 
      S-a continuat �i în 2018 implementarea Sistemul de management Kaizen pentru 
eliberarea certificatelor de urbanism �i se respectă standardul prin care să se reducă 
timpul de eliberare a certificatelor de urbanism de la 30 la 14 zile. 
      În anul 2018 s-au eliberat un număr de 410 autoriza�ii de construire �i  
un număr de 89 autoriza�ii de desfiin�are, iar taxele aferente acestora au fost: valoare 
totală din taxa de autoriza�ii de construire – 9 841 489,5 lei lei iar valoare totală din  
taxa  de autoriza�ii de desfiin�are – 12 603,5 lei . 

 

Activitatea de gospodărie urbană 
 
      Anul 2018 a reprezentat un an important în ceea ce prive�te dezvoltarea 
infrastructurii �i asigurarea unor servicii publice de calitate pentru locuitorii 
municipiului nostru. 
      Cea mai importantă realizare fiind Calea Eroilor – Tronson situată între �oseaua 
Nordului – Mare�al Averescu, unde a fost realizată canaliza�ia subterană pentru 
introducerea tuturor re�elelor de cablu precum �i lucrările de reabilitare a Cimitirului 
Eroilor �i străzilor adiacente: Aerodromului, Aviator Maior Pene�. 
      Lucrările cu impactul cel mai mare pentru popula�ie, în special pentru 
desfă�urarea traficului auto în condi�ii de siguran�ă, au fost cele de reabilitare, 
respectiv de frezare �i turnare covor asfaltic, dintre care cea mai importantă a fost 
Aleea Sporturilor, una din cele mai tranzitate căi de circula�ie din municipiul Buzău. 
      Au fost executate lucrări de reabilitare în cartierele Doroban�i �i Bro�teni, unde au 
fost asfaltate străzile Nereju, Dimine�ii, Ivăne�u, Aleea Tufănelelor, Cetinei, Sibiciu, 
Ca�oca, Aluni�, Topora�ilor, Mălinului, Ion Caraion, Lăcrămioarei, Iasomiei, Baladei, 
Privighetorilor, Melodiei, Coziei, Columbelor, respectiv străzile Cicoarei, Ciocârliei, 
Ozanei, Academiei, Magnoliei, Vladimir Maximilian.   
      De asemenea a fost asfaltat un tronson al străzii Colonel Buzoianu ( cel delimitat 
de strada Democra�iei �i bd. Nicolae Bălcescu) �i un tronson al străzii Pompiliu �tefu( 
între Independen�ei �i Crizantemelor). 
      Referitor la activitatea de salubritate: în anul 2018, sistemul de colectare 
selectivă a cunoscut modificări considerabile care au generat îmbunătă�irea 
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serviciului de depozitare, colectare �i transport separat a de�eurilor generate de 
popula�ie. Ac�iunile de informare �i con�tientizare desfă�urate pe teren au continuat 
�i în acest an cu scopul de a cre�te gradul de con�tientizare în rândul popula�iei 
buzoiene cu privire la importan�a colectării selective a de�eurilor, a impactului major 
asupra mediului înconjurător, a ac�iunilor popula�iei de colectarea �i de depozitare 
incorecte a de�eurilor rezultate în urma consumului cotidian. 
      Astfel, în zona de case, colectarea selectivă s-a realizat pe 3 frac�ii: de�euri 
menajere, de�euri vegetale/biodegradabile �i de�euri reciclabile, operatorul 
serviciului distribuind periodic saci galbeni, pubele negre �i maro iar în zona de 
blocuri, platformele supraterane au fost dotate cu 110 containere galbene, distinct 
inscrip�ionate pentru depozitarea separată a de�eurilor reciclabile. 
      În anul 2018, Primăria Municipiului Buzău a realizat �i dat spre administrare 
operatorului serviciului de salubrizare 13 noi platforme îngropate, în următoarele 
loca�ii: cartier Doroban�i 2 – 7 bucă�i, cartier Unirii sud – 4 bucă�i, zona blocurilor 
22A-23 Stadionului – 1 bucată cartier Caraiman – Aleea Poieni�ei – 1 bucată. 
      Pe toată perioada anului 2018 au fost executate etapizat tratamente de 
deratizare (parcuri, alei, cartiere, cimitire din municipiul Buzău – 1220 ha) precum �i 
tratamente de dezinsec�ie la sol �i prin aviotratament (parcuri, cartiere din municipiul 
Buzău – 2460 ha), au fost desfiin�ate depozitele de gunoi necontrolat ce au fost 
depistate în diverse zone ale ora�ului, fiind colectate �i transportate în rampa 
ecologică 4.764,54 tone gunoi, au fost vidanjate apele pluviale în zonele în care 
datorită lipsei re�elei de canalizare exista pericolul inundării imobilelor proprietate 
publică sau privată. 
      Au fost reamenajate 14 locuri de joacă pentru copii, cu echipamente conforme, în 
următoarele loca�ii: Cartier Micro III – bloc A5, Bd. Unirii sud - zona bloc 19-20 
Ciucurete, Bd. Unirii sud – gruparea bloc Olimpic, strada Dimitrie Filipescu – zona 
Hoeganess, strada Aurel Vlaicu – zona ROTEC, Bd. Nicolae Bălcescu – gruparea 
blocurilor 20-22, Bd. Nicolae Bălcescu – zona bloc 25, �oseaua Brăilei – zona Grup 
ROMET, Bd. Industriei – zona GEROM, Bd. Industriei – zona cămin Zahărul, cartier 
Orizont – zona blocuri, cartier Orizont – zona case, strada Viitorului – zona sediu 
Spa�iu Locativ, cartier Doroban�i – grupare blocuri ”D”. 
      În domeniul între�inerii zonelor �i spa�iilor verzi au fost executate lucrări specifice 
permanente: cosit gazon, tuns gard viu, toaletare �i doborâre arbori, plivit peluze de 
flori �i trandafiri, mobilizat sol la arbu�ti, gard viu �i arbori, udat planta�ii. 
      În cadrul Comisiei de Securitate Rutieră a Municipiului Buzău au fost analizate 
sesizările cetă�enilor �i cele primite din partea unor unită�i economice sau institu�ii,  
fiind adoptate decizii privind fluidizarea circula�iei rutiere �i pietonale precum �i 
stabilirea unor reglementări referitoare la regimul de acces �i circula�ie, sta�ionare �i 
parcare pentru diferite categorii de vehicule. Printre cele mai importante măsuri au 
fost resistematizarea rutieră în cartierul Doroban�i 2, amenajarea sensurilor giratorii 
la intersec�ia străzii Mesteacănului cu Aleea Sporturilor �i la intersec�ia Pasajului 
Drăgaica cu Bd.. 1 Decembrie 1918, introducerea sensului unic de circula�ie pe 
străzile Traian Vuia �i Sculpturii, înfiin�area instala�iei de semaforizare la intersec�ia 
bulevardelor Nicolae Bălcescu, Averescu �i Stadionului, a instala�iilor de 
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semaforizare cu temporizare pe strada Frăsinet – zona Kaufland �i pe Bd. Unirii – 
zona trecerii de pietoni XXL – Carrefour.  
 

Activită�i de gestionare a patrimoniului municipiului Buzău 
 

     În cursul anului 2018,  s-au desfă�urat următoarele activită�i: 
      -  au fost întocmite 118 referate �i proiecte de hotărâri; 
      - s-au atribuit 873 abonamente de parcare de re�edin�ă; 
      - s-au organizat licita�ii pentru vânzare/concesionare/închiriere terenuri; 
      - s-au solu�ionat un număr de 601 de solicitări de atribuire în proprietatea 
actualilor de�inători de locuin�e din municipiu a terenurilor aferente acestora, conform 
prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991; 
      - au fost solu�ionate un număr de 4.092 cereri, reprezentând: 
      - contracte închiriere, concesiune; 
      - acte adi�ionale la contracte; 
      - parcări de re�edin�ă; 
      - acorduri folosin�ă temporară teren pentru chio�curi, măsu�e, tarabe, utilaje 
frigorifice, garaje, panouri publicitare, bannere, indicatoare mobile, terase sezoniere, 
rampe acces, acces separat la spa�ii, acorduri pentru realizări de bran�amente, 
racorduri la re�ele de gaze, de apă-canal a imobilelor, depozitări provizorii materiale, 
comercializare produse sezoniere etc.; 
       - acorduri de principiu pentru construire la limita cu domeniul public. 
      În plus s-au întocmit: 
       - referate de plată evaluatori, notari, OCPI etc.; 
       - rezilieri contracte; 
       - răspunsuri/comunicări la diverse solicitări. 
      Au fost organizate următoarele evenimente: Târgul de Măr�i�or, Târgul Drăgaica 
2018, Toamna Buzoiană �i Târgul de Crăciun (inclusiv avize pentru desfă�urarea 
activită�ii comerciale în cadrul Târgurilor). 
     Referitor la activitatea de gestionare a cadastrului �i a re�elelor s-au realizat 
următoarele ac�iuni: 

- Eliberarea unui număr de 149 de certificate de nomenclatură stradală �i 
adresă �i a 20 de răspunsuri la solicitări ale cetă�enilor privind eliberarea unor astfel 
de certificate;  

- Eliberarea unui număr de 24 de adeverin�e referitoare la situa�ia unor terenuri 
existente în intravilanul sau extravilanul municipiului, conform PUG; 

- Eliberarea unui număr de 88 adeverin�e referitoare la denumirea unor străzi 
sau confirmarea unor adrese; 

- 69 certificări de amplasament; 
- Eliberarea a 5 procese-verbale �i verificarea documenta�iilor cadastrale prin 
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care se solicită recunoa�terea vecinătă�ilor imobilelor proprietate privată cu 
domeniul public sau privat al municipiului Buzău; 

- 84 de răspunsuri la diverse solicitări ale persoanelor fizice �i juridice; 
-     Eliberarea a 30 de certificate pentru atestarea că posesorul este cunoscut 

ca  imobilul sub nume de proprietar �i că acesta nu face parte din  domeniul public 
sau nu a fost înscris în eviden�e ca fiind în domeniul  privat al statului ori al unită�ilor  

administrativ-teritoriale (Anexa 1.50); 
-    Verificarea �i confirmarea amplasamentului  a 65 de lucrări în domeniul 

public; 
-    Verificarea �i confirmarea situa�iei juridice pentru 10 imobile; 
-    Eliberarea a 98 duplicate din arhivă  ce includ scoaterea titlului de 

proprietate din arhivă, deplasarea la notar �i legalizarea; 
- Nominalizarea, împreună cu avizatorii, a avizelor pentru 847 documenta�ii 

pentru certificatele de urbanism; 
- Înaintarea a 48 de liste cu avize către Serviciul Urbanism �i Dezvoltare 

Urbană; 
- Pregătirea documenta�iei �i ob�inerea  Căr�ilor Funciare  pentru un număr de 

62 de străzi; 
- 46 adrese privind solicitarea unor extrase de Carte Funciară �i Planuri de 

amplasament �i delimitare către OCPI Buzău; 
- Pregătirea �i redactarea a 18 Hotărâri de Consiliu prin care au fost atribuite 

denumiri noi unui număr de 40 drumuri publice �i schimbarea denumirilor a 14 
drumuri publice din municipiul Buzău, dintre care 5 Hotărâri de Consiliu cu privire la 
arondarea blocurilor de locuin�e colective pe străzi �i atribuirea de numere po�tale 
acestora; 

- Verificarea �i eliberarea a  65 copii din arhivă, privind dosarele cu retrocedările 
la Legea10/2001; 

- Asigurarea, către serviciile de specialitate din Primărie, a bazei topo 
cadastrale necesare dezvoltării documenta�iilor de urbanism; 

- Actualizarea datelor privind planurile �i hăr�ile tematice ale municipiului Buzău 
în conformitate cu hotărârile de consiliu privind atribuirea, schimbarea denumirilor de 
străzi �i alocarea de numere administrative imobilelor blocuri de locuin�e colective. 

- Verificarea �i actualizarea, în permanen�ă, a situa�iei cadastrale a bunurilor ce 
apar�in domeniului public �i privat al municipiului; 

- Furnizarea de informa�ii privind situa�ia terenurilor expropriate conform 
decretelor de expropriere; 

- Furnizarea datelor în format digital serviciilor din cadrul Primăriei Municipiului 
Buzău, cu privire la situa�ia cadastrală a bunurilor ce apar�in domeniului public al 
municipiului Buzău; 

- Urmărirea Programului „Cadastru Sistematic” pentru municipiul  Buzău, 
sectoarele 1 �i 26. 
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Activită�i privind investi�iile 
 

Pe parcursul anului 2018, Serviciul Investi�ii, Achizi�ii Publice  a  derulat  investi�ii 
finan�ate din bugetul local. Astfel, au fost dotate compartimentele de specialitate cu  
calculatoare, laptopuri, copiatoare, instala�ii de climatizare. 
     S-au semnat contracte de lucrări  pentru reabilitarea Colegiului „Mihai Eminescu” 
prin Programul Na�ional de Dezvoltare Locală �i pentru reabilitarea a 3 blocuri de 
locuin�e din municipiul Buzău, cu finan�are externă prin programul POR 2014-2020, 
lucrările urmând a se derula în cursul anului 2019. 
     S-au finalizat o serie de studii de consultan�ă �i de fezabilitate în vederea realizării 
de obiective de investi�ii în anii ce vor urma, după cum urmează: Construc�ie 
extindere �i refunc�ionalizare clădire Bazar-transformare în sediu administrativ al 
Primăriei municipiului Buzău; Consolidare, restaurare �i punere în valoare a 
Complexului hipic Al. Marghiloman - Casa de oaspe�i, grajduri �i amenajare �i piste; 
Reabilitare Cinematograf Dacia; Centru de recreere �i sport Parcul Tineretului; 
Reabilitarea �i modernizarea infrastructurii rutiere str. Republicii, bd.1 Decembrie 
1918, tronson Horticolei, str. Iazul Morilor; Modernizarea �i cre�terea gradului de 
atractivitate �i siguran�ă al transportului public din municipiul Buzău; Realizarea unui 
centru intermodal de transport al municipiului Buzău, integrat cu sistem park-and-
ride; Reabilitarea zonei urbane pietonale multifunc�ionale Pia�a Daciei �i conectarea 
la zona extinsă de mobilitate urbană integrată; realizarea de sta�ii de încărcare 
pentru vehicule electrice. 
     Cu ocazia Centenarului Marii Unirii au fost construite �i reabilitate mai multe 
monumente funerare în Cimitirul Eroilor: Domul central, Domul german, Trecerea 
Dunării la 1913, Postament Flacăra Eternă, Monument 1877, Cartea deschisă, Plăci 
comemorative ale eroilor. De asemenea, au fost ridicate două statui: Alexandru 
Marghiloman �i bustul Vasile Voiculescu. 
     Au fost realizate trotuare �i piste de bicicli�ti pe bd.Unirii - tronson Centura Buzău 
– Nord - Bd. Mare�al Al. Averescu (Calea Eroilor) precum �i amenajarea fa�adei 
stradale a gardului Unită�ii Militare 1671 (expozi�ie foto cu scene istorice tematice 
dedicate eroilor înmormânta�i în Cimitirul Eroilor Buzău). 
      S-au reabilitat străzile Maior Aviator Ioan Pene�, str. Aerodromului, intr. Avia�iei, 
Viilor, Rahovei, Pompiliu �tefu precum �i alte 30 de străzi care nu au fost niciodată 
asfaltate. Au fost construite 13 platforme ecologice îngropate, pentru de�euri 
menajere, în diverse loca�ii din municipiu. Au fost amenajate 4 locuri de joacă noi. 
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Activită�i privind PROIECTE PE FONDURI EUROPENE 
 

 

Nr. 

crt. 

TITLU 

PROIECT 

AXA 

PRIORI%
TARĂ 

Stadiu 

Proiect 

Data 
estimată 
finalizare 
proiect 

VALOARE 
PROIECT 

LEI 

OBIECTIVELE 
GENERALE ALE 
PROIECTULUI 

1 Sisteme informatice 
inovative pentru 
simplificare 
administrativă <i 
optimizare a furnizării 
serviciilor pentru 
cetăŃeni 

Programul 
OperaŃional 
Capacitate 
Administra%
tivă (POCA) 

Proiect în 
implementare 

Finalizare 
iunie 2021 

2.864.393  Obiectul general 
al proiectului 

Social 
(digitalizarea 
serviciilor publice) 

2 Reabilitarea, 
modernizarea <i 
extinderea sistemului 
de iluminat public în 
municipiul Buzău 

Axa prioritară 
3 %, 
OperaŃiunea 
C – Iluminat 
public 

DEPUS /ÎN 
EVALUARE LA 
ADR SE BRAILA 

15 luni de 
la data 
semnării 
contrac%
tului de 
lucrări 

20.091.707 �������
(îmbunătăŃirea �i 
dezvoltarea 
permanentă a 
infrastructurii 
urbane, 
ÎmbunătăŃirea 
permanentă a 
calităŃii mediului) 

3 Reabilitarea în 
vederea cre<terii 
eficienŃei energetice 
clădiri publice%Liceul 
Henri Coandă % Corp 
C 4 (Dcoala veche <i 
Dcoala nouă) 

 

3.1 B – clădiri 
publice 

CONTRACT 
SEMNAT – proiect 
în implementare 
(se află în stadiul 
lansării licitaŃiei 
pentru Proiectul 
Tehnic) – data de 
începere lucrări 
iulie 2019 

Finalizare 
februarie 
2021 

3.432.684,65  EducaŃional 
(îmbunătăŃirea 
permanentă a 
infrastructurii 
educaŃionale) 

4 Reabilitarea în 
vederea cre<terii 

eficienŃei energetice 
clădiri publice % Dcoala 
Gimnazială nr.11%Corp 
C1 

3.1.B% 
eficienŃa 
energetică 
clădiri publice 

CONTRACT 
SEMNAT – proiect 
în implementare 
(se află în stadiul 
lansării licitaŃiei 
pentru Proiectul 
Tehnic) – data de 
începere lucrări 
iulie 2019 

Finalizare 
decembrie 
2020 

5.502.074,51  EducaŃional 
(îmbunătăŃirea 
permanentă a 
infrastructurii 
educaŃionale) 

5 Consolidarea 
integrităŃii, reducerea 
vulnerabilităŃilor <i a 
riscurilor de corupŃie 

 

POCA Proiect în 
implementare 

Finalizare 
septembrie 
2019 

284.493,96  îmbunătăŃirea 
capacităŃii 
administrative 
(Economie <i 
competitivitate) 
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6 Reabilitarea în 
vederea cre<terii 
eficienŃei energetice 
clădiri publice % 
GrădiniŃa cu program 
prelungit "Cei <apte 
pitici" % Corp C1 

 

3.1.B – 
eficienŃa 
energetică 
clădiri publice 

CONTRACT 
SEMNAT – proiect 
în implementare 
(se află în stadiul 
lansării licitaŃiei 
pentru Proiectul 
Tehnic) – data de 
începere lucrări 
iulie 2019 

Finalizare 
februarie 
2021 

3.742.078,26  EducaŃional 
(îmbunătăŃirea 
permanentă a 
infrastructurii 
educaŃionale 

7 Implementarea mana%
gementului calităŃii 
serviciilor furnizate de 
municipiul Buzău 

POCA proiect în 
implementare 

Finalizare 
iulie 2019 

398.765,85  Social 
(digitalizarea 
serviciilor publice) 

8 Reabilitarea termică a 
blocurilor de locuinŃe 
C2, 12E <i C5 din 
Municipiul Buzău 

 

 

 

3.1.A – 
eficienŃa 
energetică 
clădiri 
rezidenŃiale 

PROIECT ÎN 
IMPLEMENTARE 
(contract de lucrări 
încheiat) se află în 
stadiul de 
pregătire 
împreună cu 
asociaŃiile de 
locatari a lucrărilor 
în interiorul 
blocurilor 

Finalizare 
noiembrie 
2019 

5.224.330.63  �������
(îmbunătăŃirea �i 
dezvoltarea 
permanentă a 
infrastructurii 
urbane, 
îmbunătăŃirea 
permanentă a 
calităŃii mediului) 

 

9 Reabilitarea în 
vederea cre<terii 
eficienŃei energetice 
clădiri publice % Liceul 
Henri Coandă% Corp 
C5 (Internat) 

3.1 B – 
eficienŃa 
energetică 
clădiri publice 

Selectat pentru 
finanŃare (în 
procedura de 
contractare la 
MDRAP)  

 

 5.411.959.02  EducaŃional 
(îmbunătăŃirea 
permanentă a 
infrastructurii 
educaŃionale 

10 Reabilitarea în 
vederea cre<terii 
eficienŃei energetice 
clădiri publice % Liceul 
Henri Coandă % Corp 
C2 (Corp tehnic) 

3.1B eficienŃa 
energetică 
clădiri publice 

Selectat pentru 
finanŃare (în 
procedura de 
contractare la 
MDRAP) 

 

 2.626.792,08  EducaŃional 
(îmbunătăŃirea 
permanentă a 
infrastructurii 
educaŃionale 

 

11 Reabilitarea termică a 
blocurilor de locuinŃe 
B4 D. Filipescu <i 
Gerom 2 din 
municipiul Buzău 

3.1.A – 
eficienŃă 
energetică 
clădiri 
rezidenŃiale 

CONTRACT de 
finanŃare 
SEMNAT% proiect 
în implementare 
(se află în 
procedura de 
finalizare a licitaŃiei 
de atribuire lucrări) 

Finalizare 
octombrie 
2019 

987.161,81  �������
(îmbunătăŃirea �i 
dezvoltarea 
permanentă a 
infrastructurii 
urbane, 
ÎmbunătăŃirea 
permanentă a 
calităŃii mediului) 
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12 Lucrări de intervenŃie 
în vederea cre<terii 
performanŃei 
energetice a blocurilor 
de locuinŃe 19A, 19B, 
19F, 19G din 
municipiul Buzău 

3.1.A 
eficienŃa 
energetică 
clădiri 
rezidenŃiale 

Selectat pentru 
finanŃare (în 
procedura de 
contractare la 
MDRAP) 

 

 4.116.873,47  �������
(îmbunătăŃirea �i 
dezvoltarea 
permanentă a 
infrastructurii 
urbane, 
îmbunătăŃirea 
permanentă a 
calităŃii mediului) 

13 Lucrări de intervenŃie 
în vederea cre<terii 
performanŃei 
energetice a blocurilor 
de locuinŃe 3A 
Ha<deu, 3B Ha<deu <i 
Integral 1 din 
Municipiul Buzău 

3.1.A% 
eficienŃa 
energetică 
clădiri 
rezidenŃiale 

Selectat pentru 
finanŃare (în 
procedura de 
contractare la 
MDRAP) 

 

 3.804.611.97  �������
(îmbunătăŃirea �i 
dezvoltarea 
permanentă a 
infrastructurii 
urbane, 
ÎmbunătăŃirea 
permanentă a 
calităŃii mediului) 

14 Realizarea unui sistem 
de 8 staŃii de încărcare 
pentru autovehicule 
electrice în municipiul 
Buzău 

Fondul de 
mediu 

  1.000.000  �������
(îmbunătăŃirea �i 
dezvoltarea 
permanentă a 
infrastructurii 
urbane, 

ÎmbunătăŃirea 
permanentă a 
calităŃii mediului) 

15 Modernizarea <i 
cre<terea gradului de  
atractivitate <i 
siguranŃă al 
transportului public din 
municipiul Buzău 

 

Axa 4.1 – 
Mobilitate 
urbană 

% SF finalizat 14 luni după 
semnarea 
contractului 
de furnizare 

21.499.651  Social Realizarea 
unui transport în 
comun modern  

Economic 
(Reabilitarea 
infrastructurii în 
toate zonele 
economice ale 
ora<ului) 

16 Reabilitarea 
infrastructurii rutiere,  
inclusiv piste pentru 
bicicli<ti pe coridoarele 
deservite de 
transportul public%
Etapa 1 

 

Axa 4.1 – 
Mobilitate 
urbană 

 DALI 
finalizat 

PT în 
procedura 
de achiziŃie 

Data de 
finalizare: 18 
luni pentru 
execuŃia 
efectivă a 
investiŃiei 

88.301.335  Economic 
(Reabilitarea 
infrastructurii în 
toate zonele 
economice ale 
ora<ului) 
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17 Sistem inteligent de 
trafic management  
al traficului <i 
monitorizare, bazat pe 
soluŃii inovative 

 

Axa 4.1  SF finalizat 

Finalizare: 
12 luni 
pentru 
execuŃia 
efectivă a 
investiŃiei de 
la semnarea 
contractului 
de finanŃare 

23.599.234  Economic 
(Reabilitarea 
infrastructurii în 
toate zonele 
economice ale 
ora<ului) 

18 Sistem alternativ de 
mobilitate urbană  
utilizând staŃii 
automate de închiriere 
a bicicletelor (Buzău 
velocity) 

 

Axa 4.1  SF finalizat 

Finalizare: 
12 luni 
pentru 
execuŃia 
efectivă a 
investiŃiei de 
la semnarea 
contractului 
de finanŃare 

11.871.255  ��������

Economic 
(Reabilitarea 
infrastructurii în 
toate zonele 
economice ale 
ora<ului) 

19 Reabilitarea zonei 
urbane pietonale  
multifuncŃionale PiaŃa 
Daciei <i conectarea la 
zona extinsă de 
mobilitate urbană 

 

4.1  DALI 
finalizat  

Finalizare: 
12 luni 
pentru 
execuŃia 
efectivă a 
investiŃiei de 
la semnarea 
contractului 
de finanŃare 

24.140.838  Social: 
Revitalizarea 
centrului 
ora:ului 

 

20 Realizarea unui centru 
intermodal de  
transport al 
municipiului Buzău, 
integrat cu sistem 
park%and%ride 

 

4.1  În procedura 
de achiziŃie 

Finalizare: 
12 luni 
pentru 
execuŃia 
efectivă a 
investiŃiei de 
la semnarea 
contractului 
de finanŃare 

11.500.000  ������) 

Economic 
(Reabilitarea 
infrastructurii în 
toate zonele 
economice ale 
ora<ului) 

 

21 Regenerarea spaŃiului 
urban adiacent  
parc Tineretului – 
Crearea unui spaŃiu 
activ de recreere 

4.2 % În lucru SF 

Perioada 
de imple%
mentare 
2019%2021 

23.000.000  Social: 
Regenerarea 
spaŃiului Urban 
adiacent parc 
Tineretului 
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22 Cre<terea calităŃii 
serviciilor sociale <i 
asigurarea  
educaŃiei timpurii, prin 
construcŃia  <i dotarea 
unei noi cre<e în 
strada Colonel 
Buzoianu nr.91  

4.4  În lucru SF 

Perioada 
de 
implement
are 2019%
2021 

5.980.000  EducaŃional: 
îmbunătăŃirea 
infrastructurii 
educaŃionale 

23 Cre<terea calităŃii 
serviciilor sociale <i 
asigurarea  
educaŃiei timpurii, prin 
construcŃia/extinderea 
<i  
dotarea grădiniŃei cu 
program prelungit nr.4 
situată în strada Aleea 
Parcului  

4.4  În lucru SF 

Perioada 
de 
implemen%
tare 2019%
2021 

3.200.000   

EducaŃional: 
îmbunătăŃirea 
infrastructurii 
educaŃionale 

24 Reabilitarea, 
modernizarea clădirilor 
<i  

echiparea  
infrastructurii 
educaŃionale  a 
Liceului Tehnologic 
Grigore Moisil 

4.5  În 
procedura 
de achiziŃie 
DALI 

Perioada 
de 
implement
are 2019%
2021 

3.200.000  EducaŃional: 
îmbunătăŃirea 
infrastructurii 
educaŃionale 

25 „AchiziŃie de mijloace 
de transport public –
autobuze electrice 

4.1 e 
parteneriat 
MDRAP 

 Scriere 
cerere de 
finanŃare 
cu 
MADRAP 

Perioada 
de 
implement
are 2019%
2020 

30.245.516  Social Realizarea 
unui transport în 
comun modern  

Economic 
(Reabilitarea 
infrastructurii în 
toate zonele 
economice ale 
ora<ului) 

26 ConstrucŃii grădiniŃe 
regiunea sud est 

Axa 10.1 
parteneriat 
MDRAP 

 Cerere 
finanŃare 
depusă 

1.657.610  EducaŃional: 
îmbunătăŃirea 
infrastructurii 
educaŃionale 

27 Strategia zonelor 
marginalizate 

Axa 9  Finalizat 23.000.000  Social: sprijinirea 
categoriilor sociale 
defavorizate 

28 Centru operaŃional de 
management 

POCA În evaluare  4.600.000  Obiectiv: 
îmbunătăŃiri 
administrative 
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Activitatea de gestionare a fondului locativ 
 

    La data de 31.12.2018 erau  înregistrate: 

• 765  de contracte de închiriere structurate după cum urmează: 
� 106 titulari contracte de închiriere pentru spa�ii cu destina�ia de 

locuin�ă în baza prevederilor Legii nr. 152/1998 (ANL); 
� 87 titulari contracte de închiriere pentru spa�ii cu destina�ia de 

locuin�ă construite din fondul statului potrivit Decret-Lege 61/1990; 
� 223 titulari contracte de închiriere pentru spa�ii cu destina�ia de 

locuin�ă (case na�ionalizate potrivit Legii nr. 112/1995 �i imobile 
achizi�ionate de municipiul Buzău), aflate în  eviden�a Serviciului 
Administrare �i Verificare Fond Locativ; 

� 286 titulari contracte  pentru suprafe�e de teren (cur�i �i grădini) 
închiriate în baza Legii nr. 112/1995;  

� 6 titulari contracte de închiriere cu destina�ia boxe; 
� 57  titulari contracte de închiriere pentru spa�ii comerciale; 
 

     Pentru nerespectarea prevederilor contractuale sau de altă natură conexe 
activită�ilor serviciului s-au formulat ac�iuni către instan�ele de judecată drept pentru 
care, au fost puse în aplicare fie prin executorii judecătore�ti sau prin serviciile 
specializate de executare silită a Direc�iei Finan�elor Publice Locale, pentru urmărirea 
�i încasarea debitelor. 
     Activitatea s-a realizat �i prin solu�ionarea unui număr de 250 cereri pentru 
eliberarea adeverin�elor privind achitarea integrală a locuin�elor, 99 de cereri pentru 
eliberări copii după diferite documente aflate în arhivă (contracte de închiriere, 
vânzare-cumpărare, expropriere, plan�e pentru debran�ări etc., documente �i schi�e 
puse la dispozi�ia Comisiei de aplicare a Legii nr. 10/2001. 
     Ca urmare a executării contractelor de închiriere pentru  spa�iile cu destina�ie de 
locuin�e dar �i pentru spa�iile cu altă destina�ie decât cea de locuin�ă, s-au încasat 
următoarele sume:     

- chirii locuin�e                            -   425 518 lei; 
- chirii spa�ii altă destina�ie        -    193 068 lei; 
- penalită�i                                    -    73 261 lei. 
- rate locuin�e                              -    13 358 lei. 

 
 

 Activitatea de îndrumare �i control a asocia�iilor de proprietari 
 

      În anul 2018, în municipiul Buzău erau înfiin�ate 292 de asocia�ii de proprietari 
pentru cele 23.493 apartamente. 
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      La nivelul municipiului sunt atesta�i un număr de 171  de administratori, iar dintre 
ace�tia 150 activează la asocia�iile de proprietari. 
      S-au primit sesizări/situa�ii de la cetă�eni/asocia�ii prin diverse căi: email – 4,  
situa�ii elemente activ-pasiv – 708,  sesizări verbale – 130,  peti�ii – 12. 
      Din punct de vedere statistic:  
       - Diverse probleme administrative întâmpinate de administratori �i pre�edin�ii de 
asocia�ii - 350 
      -  Solu�ionarea problemelor sesizate telefonic  - 520 
       - Eliberare duplicat de certificat de atestare pentru ocuparea func�iei de 
administrator de imobile - 1 
       -  Procese verbale ale adunărilor generale - 34 
       -  Note interne - 2 
       -  Cereri pentru curs administrator de imobile - 13 
       -  Notificare asocia�ii –suspendare administratori de imobile - 17 
       -  Comunicare administratori de imobile – suspendare atestat - 17 
       -  Cereri contesta�ie acordare viză atestat – 10 
       - Acordare avertismente pentru nedepunerea la termen a cererii pentru 
acordarea vizei anuale a certificatului de atestare - 17 
       -  Controale efectuate de func�ionarii Biroului Îndrumare �i Control Asocia�ii de 
Proprietari – 5. 
     Comisia pentru acordarea vizei anuale a certificatelor de atestare ale 
administratorilor de imobile din municipiul Buzău pe anul 2018 s-a întrunit de 5 ori �i 
au fost depuse 155 de cereri. În urma verificărilor efectuate, comisia a constat că 17 
cereri au depă�it termenul de depunere, fapt pentru care comisia a luat hotărârea de 
a li se acorda viza, în urma unui avertisment scris.  

 

Activitatea privind transportul local �i comer�ul din municipiu 
 

     Biroul de specialitate din institu�ie are atribu�ii pe linie de transport ale biroului  
care se referă la autorizarea, monitorizarea �i controlul activită�ii de taximetrie pe 
raza municipiului Buzău în conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003, modificată 
�i completată prin Legea nr. 265/2007 �i H.C.L. nr. 72/2008 cu modificările �i 
completările ulterioare. Din cele 500 autoriza�ii aprobate în 2018, au fost retrase 13, 
urmând ca pe parcursul anului următor să fie retrase încă 25 pentru a se ajunge la 
numărul maxim actualizat de 462, raportat la numărul actual al locuitorilor. 
      În ceea ce prive�te autoriza�iile de transport în regim de taxi, au fost eliberate 47 
autoriza�ii noi sau preschimbate (în cazul modificărilor intervenite la firme ) �i vizate 
pentru anul în curs 136. 
      Pe parcursul anului 2018 au fost eliberate 83 autoriza�ii taxi noi (prin renun�ul 
operatorilor, prin retragerea de către Autoritatea de autorizare, urmare a neîndeplinirii 
condi�iilor de prelungire a acestora sau urmare a cedării lor de către firme salaria�ilor) 
�i preschimbate 52 autoriza�ii, ca urmare a înlocuirii autoturismelor sau încetării 
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contractelor de leasing. De asemenea au fost atribuite pe lista de a�teptare 8 din 
cele 10 autoriza�ii alocate pentru autoturismele taxi hibrid. 
      Verificările pe teren a activită�ii de taximetrie au fost efectuate atât de 
reprezentan�ii Autorită�ii de autorizare cât �i de echipe mixte la care au participat �i 
reprezentan�i ai serviciului rutier al Poli�iei locale. 
      Transportul local de călători pe bază de grafic este asigurat de către firma 
TRANS-BUS S.A. cu autobuze pe traseele principale, conform contractului de 
concesiune încheiat cu Asocia�ia de dezvoltare intercomunitară Buzău – Mărăcineni.  
Pe parcursul anului 2018 au fost actualizate, prin hotărâri ale Consiliului local, tarifele 
de călătorie la transportul de călători pe bază de grafic cu mijloacele de transport ale 
societă�ii TRANS-BUS S.A. precum �i facilită�ile acordate de legi speciale sau de 
consiliul local, la acest serviciu public. 
       De asemenea au promovate hotărâri de consiliu local prin care a fost aprobată 
aderarea la Asocia�ia de dezvoltare intercomunitară Buzău – Mărăcineni a UAT-urilor 
Verne�ti, Merei, Gherăseni, Po�ta Câlnău,�inte�ti �i Smeeni �i de cooptare a 
acestora în structura ac�ionariatului societă�ii TRANS-BUS SA. 
       Au fost reziliate contractele de delegare a gestiunii serviciului de transport public 
local de persoane prin curse regulate, licen�ele de traseu �i caietele de sarcini, 
pentru cele 48 de microbuze apar�inând operatorilor de transport de pe traseele 
secundare. 
       Toate mijloacele de transport care efectuează transport  public de călători pe 
bază de grafic respectă prevederile art 64 din Legea nr. 448/2006 privind accesul 
neîngrădit al persoanelor cu handicap la transport �i călătorie. 
       Atribu�iile pe linie de comer� ale biroului se referă la autorizarea unită�ilor de tip 
restaurant �i bar- cod CAEN 561;563 �i 932,în conformitate cu prevederile art. 268 
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal �i Dispozi�ia Primarului Municipiului 
Buzău nr. 623/2015. 
       Pentru ob�inerea sau vizarea anuală a autoriza�iei de desfă�urare a activită�ii de 
alimenta�ie publică, agen�ii economici care de�in restaurante sau baruri pe raza 
municipiului Buzău trebuie să depună documenta�ia completă prevăzută în dispozi�ia 
primarului nr. 623/2015. Ulterior, o comisie din cadrul biroului împreună cu 
reprezentantul compartimentului Inspec�ie comercială din cadrul Poli�iei locale, 
verifică exactitatea suprafe�elor de vânzare declarate pe proprie răspundere de 
reprezentantul legal al firmei precum �i respectarea condi�iilor �i normelor de comer� 
�i igienico-sanitare prevăzute de legisla�ia în vigoare. 
      Astfel, în cursul anului 2018 au fost eliberate 44 autoriza�ii noi �i vizate pe anul în 
curs alte 223. 
      De asemenea, conform prevederilor O.G. 99/2000 au fost înregistrate notificările 
agen�ilor economici privind vânzările de soldare în cele două perioade ale anului, 
respectiv 15 ianuarie - 15 aprilie pentru produsele de toamnă-iarnă �i 01 august - 
31octombrie pentru produsele de primăvară-vară, urmărindu-se respectarea 
condi�iilor stipulate de lege precum �i notificările vânzărilor de lichidare, după caz. 
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      S-au înregistrat �i solu�ionat cererile cetă�enilor sau agen�ilor economici pentru 
schimbarea destina�iei spa�iilor din spa�ii de locuit în spa�ii comerciale sau dintr-o 
func�iune în alta a spa�iilor cu altă destina�ie decât aceea de locuin�ă. 
      Au fost înregistrate �i luate în eviden�ă notificările privind începerea activită�ii, 
licen�ele �i autoriza�iile de exploatare a jocurilor de noroc apar�inând firmelor cu 
puncte de lucru pe raza municipiului, în conformitate cu Ordonan�a de urgen�ă 
nr.92/2014. 
 
 

 Activitatea economică 
 

      1. Proiectul bugetului municipiului Buzău a fost elaborat în temeiul Legii bugetului 
de stat pe anul 2018 nr. 2/2018 publicată în Monitorul Oficial nr.4 din 3 ianuarie 2018 
�i a fost adoptat prin Hotărârea nr. 28/2018 în �edin�a Consiliului Local a Municipiului 
Buzău din data de 15 februarie 2018. Veniturile au fost aprobate în suma de 219.135 
mii lei, iar cheltuielile au fost aprobate în suma de 228.750  mii lei, cu un deficit de 
9.615 mii lei acoperit din excedentul anilor preceden�i. 
       În anul 2018 bugetul local a fost  aprobat �i actualizat în �edin�ele Consiliului 
Local precum �i prin dispozi�ii ale primarului, validate de consiliul local,  după cum 
urmează:       

Nr. 
crt. 

Nr./dată 
Hotărâre/ 
Dispozi�ie 

Denumire hotărâre / 
Dispozi�ie 

1. 28 din 29.01. 2018  aprobarea bugetului local pe anul 2018 

2. 560 din 19.04.2018 dispozi�ia primarului privind modificarea repartizării pe 
trimestre a cheltuielilor bugetare 

3. 85 din 26.04.2018 aprobarea modificărilor listelor de investi�ii pentru anul 2018 

4. 127 din 18.05.2018 aprobarea majorării bugetului  municipiului Buzău pe anul 
2018 
- dispozi�ia nr.618/16.05 
- dispozi�ia nr.632/18.05 
- dispozi�ia nr.643/23.05 

5. 682 din 05.06.2018 dispozi�ia primarului privind modificarea repartizării pe 
trimestre a bugetului local al municipiului Buzău pe anul 
2018 

6. 712 din 22.06.2018 dispozi�ia primarului privind virarea creditelor bugetare în 
cadrul aceluia�i capitol bugetar precum �i modificarea 
repartizării trimestriale a bugetului municipiului Buzău pe 
anul 2018  
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7. 735 din 29.06.2018 dispozi�ia primarului privind virarea creditelor bugetare în 
cadrul aceluia�i capitol bugetar precum �i modificarea 
repartizării  pe trimestre a bugetului municipiului Buzău pe 
anul 2018  

8. 821 din 08.08.2018 
 

dispozi�ia primarului privind virarea creditelor bugetare în 
cadrul aceluia�i capitol bugetar 

9. 866 din 28.08.2018 
 

dispozi�ia primarului privind virarea creditelor bugetare în 
cadrul aceluia�i capitol bugetar 

10. 208 din 30.08.2018 rectificarea bugetului municipiului Buzău, a bugetelor 
institu�iilor publice finan�ate din bugetul local precum �i a 
bugetului institu�iilor publice finan�ate din venituri proprii �i 
subven�ii, pe anul 2018 

11. 224 din 28.09.2018 rectificarea bugetului municipiului Buzău 

12. 267 din 23.11.2018 rectificarea bugetului municipiului Buzău 

13. 293 din 17.12.2018 rectificarea bugetului municipiului Buzău 

14. 322 din 27.12.2018 validarea unei dispozi�ii emise de primarul municipiului 
referitoare la majorarea bugetului local 

      
      Situa�iile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea se prezintă de către 
ordonatorii principali de credite, spre aprobare, organelor deliberative.  
      Veniturile bugetului local al municipiului Buzău au fost realizate astfel:  
                                                                             

Nr. 
crt. 

Denumire indicator Program 
2018 

Încasări 
2018 

Pondere 
în total 

1. Venituri proprii  70.316 69.804 30% 

2. Cote defalcate din impozitul pe venit 79.385 79.385 34% 

3. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 76.090 72.845 32% 

4. Subven�ii de la bugetul de stat, alte surse   22.544  8.437 4% 

 TOTAL  VENITURI 248.667 230.803 100 

     
Gradul de dependen�ă a bugetului local fa�ă de bugetul de stat este de 69,8%. 
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     Pentru respectarea standardelor organismelor interna�ionale privind compilarea �i 
prezentarea statisticilor privind finan�ele publice, în vederea îmbunătă�irii structurii �i 
a transparen�ei opera�iunilor desfă�urate pe seama fondurilor publice, au fost 
aprobate sisteme de clasifica�ie a cheltuielilor publice, astfel: 

� Clasifica�ia func�ională este gruparea cheltuielilor după destina�ia lor pentru 
a evalua alocarea fondurilor publice unor activită�i sau obiective care definesc 
necesită�ile publice. În sinteză func�ională, cheltuielile sunt prezentate în 
graficul de mai jos.         
                                       
 

Nr. 
crt. 

Denumire indicator păr�i 
Program 

2018 
Realizat la 
31.12.2018 

Pondere în 
total 

1.  Servicii Publice Generale 25.048 23.396 10% 

2.  Apărare, Ordine Publică   19.238 19.055 8% 

3. Cheltuieli Social-Culturale 123.162 104.081 46% 

4. Servicii, Dezvoltare Publică, Mediu   27.745 22.855 10% 

5. Ac�iuni Economice 63.089 60.120 26% 

 TOTAL 258.282 229.507 100% 

        
 
 
 
                                                                                                                   

30%

34%

32%

4%

VENITURI  ÎNCASATE  ÎN  ANUL 2018

venituri proprii

cote defalcate din impozitul pe
venit

TVA

subvenţii din bugetul de stat şi
alte surse
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      Din bugetul local al municipiului Buzău pe anul 2018, au fost alocate credite 
bugetare pentru un număr de 37 institu�ii de învă�ământ preuniversitar de stat, o 
institu�ie de asisten�ă socială, o institu�ie de sport �i o institu�ie de cultură, motiv 
pentru care cheltuielile la partea Social-Culturală au înregistrat o pondere de 46% din 
totalul cheltuielilor. La partea de Ac�iuni Economice sunt cuprinse cheltuielile pentru 
între�inerea străzilor �i asigurarea energiei termice pentru popula�ie în sistem 
centralizat, cu o pondere de 26 % din totalul cheltuielilor. 
       La partea de cheltuieli pentru Servicii, Dezvoltare Publică, Mediu sunt 
înregistrate cheltuielile  privind între�inerea domeniului public, iluminat public, 
salubritate stradală �i altele. 

� Clasifica�ia economică  este gruparea cheltuielilor după natura �i efectul lor 
economic. În structura economică cheltuielile anului 2018 se prezintă astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire indicator titluri Program 
2018 

Realizat la 
31.12.2018 

Pondere în 
total 

1. Cheltuieli de personal 57.335 54.524 24% 

2. Bunuri �i servicii 95.332 110.865 48% 

3. Subven�ii transport �i en. termică 45.310 25.744 11% 

4. Asisten�ă socială �i alte cheltuieli 15.345 19.373 9% 

5. Rambursări de credite �i dobânzi   2.256 2.256 1% 

6. Active nefinanciare  33.826 16.745 7% 

 TOTAL      258.282 229.507 100% 

 

10%
8%

46%

10%

26%

CHELTUIELI    2018
structură funcţionalǎ

Servicii Publice Generale

Apărare, Ordine Publică

Cheltuieli Social-Culturale

Servicii, Dezvoltare Publică,
Mediu

Acţiuni Economice
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      În acest context, municipiul Buzău a înregistrat un grad de rigiditate a cheltuielilor 
de 48%, determinat de ponderea cheltuielilor cu bunurile �i serviciile  în totalul 
cheltuielilor. 
         Autorită�ile publice, ministerele �i celelalte organe ale administra�iei publice 
centrale �i locale, institu�iile publice autonome �i institu�iile publice subordonate au 
obliga�ia, potrivit Legii contabilită�ii nr. 82 / 1991, să întocmească situa�ii financiare 
trimestriale �i anuale. 
      Situa�iile financiare ale anului 2018 reprezintă documente oficiale de prezentare a 
situa�iei patrimoniului aflat în administrarea unită�ilor administrativ-teritoriale precum 
�i a execu�iei bugetului de venituri �i cheltuieli la data de 31 decembrie 2018. 
Situa�iile financiare anuale se compun din: bilan�, contul de rezultat patrimonial, 
situa�ia fluxurilor de trezorerie, situa�ia modificărilor în structura activelor 
nete/capitalurilor proprii, conturile de execu�ie bugetară �i anexe la situa�iile 
financiare care includ politici contabile �i note explicative. 
      Situa�iile financiare detaliate ale anului 2018 inclusiv anexele la acestea, vor fi 
prezentate spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Buzău până la 31 mai a 
anului 2019, în conformitate cu prevederile art. 57 al  Legii finan�elor publice locale 
nr. 273/2006. 
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Ponderea cheltuielilor efectuate în anul 2018 a fost următoarea: 

Capitolul 51 – Autorită�i Executive 

Nr. 
crt. 

Titlu 
Plă�i efectuate 2018 

- mii lei- 
Pondere 
în total 

1. 10 - Salarii 13.865,11 67,92 

2. 20- Ch materiale 5.564,77 27,26 

3. 58-Finan�are FEN 17,56 0,08 

4. 59-Fd handicap 104,47 0,52 

5. 71-Investi�ii 917,27 4,49 

6. 85-Plă�i ef în anii anteriori -56,81 -0,27 

 TOTAL  Plă�i 20.412,37 100,00 

 

 

Capitolul 54 – Servicii comunitare de eviden�a persoanelor 

Nr. 
crt. 

Titlu 
Plă�i efectuate 2018 

-mii lei- 
Pondere 

în total 

1. 10 - Salarii 1.697,92 85,49 

2. 20- Ch materiale 261,57 13,17 

3. 59-Fd handicap 17,63 0,88 

4. 71-Investi�ii 8,87 0,46 

 TOTAL  Plă�i 1.985,99 100,00 

 

Plăți
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Capitolul 65-Învă�ământ 

Nr. 
crt. 

Titlu 
Plă�i efectuate 2018 

- mii lei - 
Pondere 
în total 

1. 20- Ch materiale 1.488,46 78,99 

2. 51-Transf inst publice 126,94 6,73 

3. 55-Fin înv privat 216,92 11,53 

4. 59-Progr comb discriminării 52,00 2,75 

 TOTAL  Plă�i   1.884,32 100,00 

 

 Capitolul 61-Poli�ie Locală �i Protec�ie Civilă  

Nr. 
crt. 

Titlu 
Plă�i efectuate 2018 

- mii lei - 
Pondere 
în total 

1. 10 - Salarii 17.659,00 92,67 

2. 20- Ch materiale 934,65 4,90 

3. 59-Alte cheltuieli 325,57 1,70 

4. 71-Investi�ii 136,51 0,73 

 TOTAL  Plă�i 19.055,73 100,00 

 

 Capitolul 65-Învă�ământ 

Nr. 
crt. 

Titlu 
Plă�i efectuate 2018 

- mii lei - 
Pondere 
în total 

1. 20- Ch materiale 1.488,46 78,99 

2. 51-Transf inst publice 126,94 6,73 

3. 55-Fin înv privat 216,92 11,53 

4. 59-Progr comb discriminării 52,00 2,75 

 TOTAL  Plă�i   1.884,32 100,00 

 
 

 Capitolul 66-Servicii de sănătate publică 

Nr. 
crt. 

Titlu 
Plă�i efectuate 2018 

- mii lei - 
Pondere 
în total 

1. 10-Salarii 7.646,63 96,69 

2. 20- Ch materiale 152,23 1,92 
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3. 57-Ajutoare soc în numerar 9,76 0,12 

4. 59-Fd handicap 58,00 0,73 

5. 71-Investi�ii 40,98 0,51 

 TOTAL  Plă�i 7.907,60 100 
 

 
Capitolul 67-Recreere zone verzi 

Nr. 
crt. 

Titlu 
Plă�i efectuate 2018 

- mii lei - 
Pondere 
în total 

1. 20- Ch materiale 18.581,79 47,87 

2. 51-Transferuri 19.671,03 50,65 

3. 59-Alte transferuri   1.173,22 3,02 

4. 71-Investi�ii 1.146,63 2,95 

5. 85-Plă�i ani preced -1746,56 -4,49 

 TOTAL  Plă�i 38.826,11 100,00 

 

Capitolul 68- Asisten�ă socială 

Nr. 
crt. 

Titlu 
Plă�i efectuate 2018 

- mii lei - 
Pondere 
în total 

1. 10-Salarii 2.127,73 89,54 

2. 20- Ch materiale 236,23 9,94 

3. 59-Dobânzi, fd hand 20,31 0,85 

4. 85-Plă�i ani preced   -8,00 -0,33 

 TOTAL  Plă�i 2.376,27 100,00 

 

Capitolul 70-Alte servicii  

Nr. 
crt. 

Titlu 
Plă�i efectuate 2018 

- mii lei - 
Pondere 
în total 

1. 20- Ch materiale 5.734,66 81,55 

2. 71-Investi�ii   1.297,89 18,45 

 TOTAL  Plă�i   7.032,55 100,00 
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Capitolul 74-Salubritate-Protec�ia mediului 

Nr. 
crt. 

Titlu 
Plă�i efectuate 2018 

- mii lei- 
Pondere 
în total 

1. 20- Ch materiale 15.476,10 97,81 

2. 71-Investi�ii 345,66 2,19 

 TOTAL  Plă�i 15.821,76 100,00 
 

 Capitolul 80-Programe de dezvoltare 

Nr. 
crt. 

Titlu 
Plă�i efectuate 2018 

- mii lei- 
Pondere 
în total 

1. 59-Alte transferuri 765,59 100 

 TOTAL  Plă�i 765,59 100 

 
 
Capitolul 81-Energie termică 

Nr. 
crt. 

Titlu 
Plă�i efectuate 2018 

- mii lei- 
Pondere 
în total 

1. 40-Subven�ii 10.144,49 63,54 

2. 59-Despăgubiri 4.570,83 28,62 

3. 81-Rambursări 1.250,00 7,84 

 TOTAL  Plă�i 15.965,32 100,00 

 

Capitolul 84-Străzi-transport în comun 

Nr. 
crt. 

Titlu 
Plă�i efectuate 2018 

- mii lei - 
Pondere 
în total 

1. 20-Ch materiale 15.263,80 35,56 

2. 40-Subven�ii 15.599,99 36,34 

3 55-Transf pt  invest  500,00 1,16 

4. 59-Despăgubiri 0,16 0,01 

5 71-Investi�ii 10.884,54 25,36 

6 72-Particip cap soc 670,00 1,57 

 TOTAL  Plă�i 42.918,49 100,00 
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Activitatea de resurse umane: 
 
      Serviciul Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstitu�ională 
func�ionează în subordinea directă a Primarului Municipiului Buzău �i colaborează cu 
toate compartimentele din cadrul Primăriei, respectiv cu serviciile publice aflate sub 
autoritatea Consiliului Local al Municipiului Buzău �i cu celelalte organisme �i institu�ii 
abilitate ale statului (Agen�ia Na�ională a Func�ionarilor Publici, Agen�ia Na�ională de 
Integritate, Ministerul Muncii, Familiei �i Protec�iei Sociale, Institu�ia Prefectului 
Jude�ului Buzău etc.). 

1. Informa�ii referitoare la numărul de personal: 

• prin Hotărârea nr. 77 din 28 aprilie 2016 a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău s-a aprobat organigrama �i numărul de personal din aparatul de 
specialitate al primarului în anul 2016, numărul maxim fiind de 799 de posturi, după 
cum urmează: 

• 416 func�ii publice: 39 func�ii publice de conducere �i 377 func�ii publice 
de execu�ie; 

• 383 func�ii contractuale: 1 func�ie contractuală de conducere �i 382 
func�ii contractual de execu�ie. 

• prin Hotărârea nr. 193 din 18 octombrie 2016 a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău s-a aprobat o nouă organigramă �i stat de func�ii, numărul maxim 
fiind de 494 de posturi, după cum urmează: 

• 421 func�ii publice: 40 func�ii publice de conducere �i 381 func�ii publice 
de execu�ie; 

Plăţi

20-Ch materiale

40-Subvenţii

55-Transfer pt investiţii
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• 73 func�ii contractuale: 2 func�ii contractuale de conducere �i 71 func�ii 
contractual de execu�ie. 

Deoarece Hotărârea nr. 193 din 18 octombrie 2016 a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău a fost suspendată prin Hotărârea civilă nr. 754 din 25 noiembrie 
2016 pronun�ată de către Tribunalul Buzău, Sec�ia a II-a Civilă de Contencios 
Administrativ �i Fiscal, până la solu�ionarea definitivă, se vor aplica prevederile 
Hotărârii nr. 77 din 28 aprilie 2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău. 

Din totalul de 799 de posturi, la sfâr�itul anului 2018 erau ocupate 294 de 
func�ii publice, 115 vacante �i 302 de func�ii contractuale ocupate, 80 vacante. 

2. Informa�ii referitoare la fluctua�ia de personal: 
Angajări: 

• 3 consilieri cabinet primar; 

• 1 muncitor calificat cu atribu�ii de electrician; 

• 4 asisten�i medicali dispensare medicină �colară. 
Transferuri: 

• 7 transferuri de la Primăria Municipiului Buzău către alte institu�ii 
publice; 

• 8 transferuri de la alte institu�ii publice către Primăria Municipiului 
Buzău. 

Deta�ări: 

• 2 deta�ări de la alte institu�ii publice către Primăria Municipiului Buzău. 
Încetări ale raporturilor de muncă sau de serviciu: 

• 26 încetări la cerere, transfer, pensionări, deces. 
3. Număr de concursuri organizate: 

• 1 concurs de promovare în grad profesional �i 18 concursuri de 
recrutare pentru ocuparea unor func�ii publice de conducere, respectiv 
de execu�ie.  

4. Fluctua�ia la nivelul func�iilor de conducere: 

• în cursul anului 2018 s-au exercitat pe perioadă temporară (6 luni) 18 
func�ii publice de conducere vacante. 
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VIII. REALIZĂRI DEOSEBITE ÎN BUZĂU,  
ÎN ANUL 2018 

 

 

8.1. Celebrarea Centenarului Marii Uniri 1918 - 2018 
    

      Prin Hotărârea nr. 31 din 15.02.2018  a Consiliului local al Municipiului Buzău s-a  
aprobat Programul proiectelor, manifestărilor �i activită�ilor culturale, �tiin�ifice �i 
artistice dedicate aniversării Centenarului României, în anul 2018. 
      Pe data de 12 noiembrie 2018 a avut loc la Ateneul Român, Gala Premiilor 
Asocia�iei Municipiilor din România. În cadrul Galei, Buzăul a ob�inut Premiul Special 
pentru proiectul de Centenar �i nominalizarea în topul primelor 3 ora�e în ceea ce 
prive�te cură�enia �i gestionarea de�eurilor. 
     Acest Program al Primăriei Municipiului Buzău a reprezentat un complex �i 
complet proiect cu activită�i de sărbătorire a Centenarului Marii Uniri, de o mare 
diversitate, complexitate �i impact social: activită�i �tiin�ifice (simpozioane, sesiuni de 
comunicări, concursuri pentru elevi) �i artistice (spectacole, concerte) na�ionale �i 
interna�ionale, realizări, reabilitări �i amenajări de monumente, clădiri, însemne 
comemorative, serii de conferin�e dedicate marilor personalită�i ale ora�ului �i ale 
�ării, din toate domeniile de activitate. 
    Astfel, au fost stabilite �apte mari direc�ii de ac�iune legate de:  

1) Alexandru Marghiloman �i Unirea Basarabiei cu România; 
2) Comemorarea Eroilor Neamului înhuma�i în „Cimitirul Eroilor” din 

Municipiul Buzău;  
    3)  Unirea Bucovinei cu România;  
    4)  Centenarul Marii Uniri 1918 – 2018;  
    5)  Personalită�i buzoiene la Centenarul Marii Uniri;  
    6)  Biblioteca Scriitorilor Buzoieni – Căr�i pentru Centenar;  
    7)  Buzăul la Centenar, în haine de Sărbătoare. 
     Inten�ia acestor ac�iuni culturale �i educative a fost aceea de a spori vizibilitatea 
municipiului Buzău �i de afirmare a identită�ii acestuia. Totodată, acestea au vizat 
incluziunea socială în ora�, realizarea unui mediu urban de referin�ă prin cre�terea 
calită�ii spa�iilor publice, regenerarea ora�ului prin integrarea culturii în planificarea 
urbană �i transformarea acesteia în resursă de dezvoltare economică �i socială 
sustenabilă a localită�ii noastre. 
 

     1) Alexandru Marghiloman �i Unirea Basarabiei cu România 
     Zilele Alexandru Marghiloman, un complex de peste 20 de activită�i culturale, au 
făcut parte din prima direc�ie de ac�iune. 
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     Alexandru Marghiloman �i Unirea Basarabiei cu România a constituit un centru de 
greutate al calendarului de manifestări dedicat centenarului. Seria de activită�i a avut 
ca obiectiv major reabilitarea imaginii istorice a marelui om politic �i recunoa�terea 
importan�ei cruciale pe care acesta a avut-o la înfăptuirea Unirii cu Basarabia, pas 
esen�ial în desăvâr�irea idealului na�ional al Marii Uniri de la 1918. 
     Alexandru Marghiloman (27 ianuarie 1854 – 10 mai 1925) fiu al ora�ului Buzău, 
a fost de �apte ori ministru al României �i Pre�edinte al Consiliului de Mini�tri, în 
perioada 5 martie – 23 octombrie 1918.  
     Sărbătorirea acestuia a dat municipiului Buzău dreptul de precădere în omagierea 
marilor personalită�i care au înfăptuit Unirea cea Mare. 
     Extraordinarul om politic buzoian, Alexandru Marghiloman, �i-a sacrificat cariera 
politică pentru binele �ării, ca Pre�edinte al Consiliului de mini�tri al celei mai grele 
guvernări a României, cea de sub ocupa�ia germană din anul 1918. Atunci, el a 
readus lumina realizării idealurilor na�ionale, girând cu succes înfăptuirea Unirii 
Basarabiei cu România în data de 27 martie 1918, salvând popula�ia, armata �i 
dinastia română �i a început negocierile Unirii Bucovinei cu România. Acestea sunt 
principalele argumente ce aduc Buzăului precădere în sărbătorirea Centenarului. 
A�adar, la începutul istoriei noastre contemporane, alături de Regele Ferdinand I 
Întregitorul, Regina Maria, Ion I. C. Brătianu, Iuliu Maniu sau Vasile Goldi�, Alexandru 
Marghiloman este un exemplu de valoare �i competen�ă, îmbinată cu voca�ia 
construc�iei �i modernizării �ării, care ne poate inspira astăzi. 
     El a fost un remarcabil �i veritabil patriot, care a luptat pentru realizarea României 
Mari. Temeinicia cuno�tin�elor sale juridice �i conexiunile sale cu lumea politică, 
economică �i diplomatică internă �i interna�ională, s-au dovedit determinante pentru 
recunoa�terea �i consolidarea primilor pa�i făcu�i pentru înfăptuirea României Mari. 
     Pentru a marca excep�ionalitatea marelui om politic, a primului ministru al Unirii cu 
Basarabia, Primăria Municipiului Buzău a organizat în perioada 12-31 martie 2018 o 
serie complexă de manifestări omagiale, având ca placă turnantă loca�ia frumoasei 
Vile Albatros aflată pe domeniul familiei Marghiloman din Buzău, acolo unde î�i 
desfă�oară activitatea �i Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman”, institu�ie aflată în 
subordinea Primăriei Municipiului Buzău. 
     În ordine cronologică, acestea au fost:  

• Realizarea unei insigne cu monograma lui Alexandru Marghiloman 

•  Realizarea unei medalii jubiliare „100 de ani de la Unirea Basarabiei cu   
România 27 martie 1918 – 27 martie 2018 – Pre�edintele Consiliului de mini�tri 
Alexandru Marghiloman”. 

• Realizarea unei plachete tip monedă, pe fa�ă avându-l trecut pe Regele 
Ferdinand, iar pe verso pe Alexandru Marghiloman. 

•  Realizarea albumului istoric „Alexandru Marghiloman, un mare român”. 

• Editarea albumului istoric „1918 anul Întregirii neamului românesc” care  
eviden�iază principalele momente ale Marii Uniri, începând cu guvernul Alexandru 
Marghiloman”. 
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•  Reeditarea volumului „Alexandru Marghiloman – Lordul valah”, autor 
Nicolae Pene�.    

•  Emiterea unei mape filatelice, a unui timbru po�tal aniversar �i a unui plic cu 
Alexandru Marghiloman. 

• Editarea lucrării „Discursul lui Alexandru Marghiloman la împlinirea 
vârstei de 70 de ani”. 

•  Editarea volumului „Personalită�i buzoiene pe frontul Războiului de 
Întregire” carte despre personalită�i buzoiene ale veacului, având ca autori pe Dr. 
Valeriu Avram, Dr. Constantin Stan �i Valeriu Nicolescu. 

•  Realizarea volumului „Abecedarul Marii Uniri”, autor preotul Mihai Milea. 
 
     Toate lucrările men�ionate, editate cu sprijinul Primăriei Municipiului Buzău, vor 
ajunge în bibliotecile institu�iilor de învă�ământ preuniversitar �i universitar, din 
România �i din Republica Moldova. 

•  Pentru a-l omagia pe marele om politic, Primul Ministru al Unirii cu 
Basarabia, Primăria Municipiului Buzău a organizat la 17 martie 2018 la Sala 
Sporturilor „Romeo Iamandi” din Buzău, în parteneriat cu Televiziunea Română �i 
Radio România, un spectacol extraordinar sub egida marelui om politic buzoian, „Din 
suflet românesc” la care au participat mari nume ale folclorului de dincoace �i de 
dincolo de Prut.  Au evoluat pe scenă: Nicolae Botgros �i Lăutarii din Chi�inău, Ion 
Paladi, Ansamblul „�tefan Vodă” (din Republica Moldova), Benone Sinulescu, 
Grigore Le�e, Laura Lavric, Sava Negrean Bruda�cu, Traian �i Valeria Ilea, 
Nemuritorii �i Ansamblul de dansuri „Transilvania”. Au prezentat spectacolul Radu 
Andrei Tudor (TVR 1) �i Dana Ciobanu (TVR Moldova). Spectacolul, produs de 
Televiziunea Română, a fost difuzat pe canalele TVR1, TVR2, TVR3, TVR 
Interna�ional �i TVR Moldova, beneficiind de promovare media �i de multiple reluări. 
Radio România a realizat 14 materiale pe acest subiect �i a difuzat în direct concertul 
atât pe Radio România Actualită�i, Antena Satelor �i Radio Chi�inău, cu mai multe 
reluări. 

•••• Talk show-ul istoric aniversar „Alexandru Marghiloman”. Emisiunea 
istorică realizată la Vila Albatros, de pe domeniul Marghiloman, pe data de 18 martie 
2018, a fost moderată de Monica Ghiurco, la ea luând parte alături de Irina Vlăduca 
Marghiloman - strănepoata marelui om politic, istoricii dr. Jipa Rotaru �i dr. Marius- 
Adrian Nicoară. Emisiunea a fost realizată de o echipă a Televiziunii Române, fiind 
difuzată pe canalele TVR1, TVR2, TVR3, TVR Interna�ional �i TVR Moldova, 
beneficiind de promovare media �i de multiple reluări. Radio România a realizat 
materiale pe acest subiect �i a difuzat materialul pe Radio România Actualită�i �i 
Radio Chi�inău, cu mai multe reluări. 

•••• Expozi�ia de drapele istorice ale României �i Republicii Moldova 
vernisată în Vila Albatros în data de 19 martie 2018 - colec�ionar domnul Petru 
Costin din Republica Moldova - �i prezentată publicului până în data de 30 martie 
2018. 
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•••• Amenajarea unei camere memoriale permanente „Alexandru 
Marghiloman” în Vila Albatros, deschisă publicului la 19 martie 2018, cuprinzând 
piese autentice care au apar�inut familiei Marghiloman, obiecte de epocă �i 
documente ale vremii precum �i dona�ii personale ale domnului primar Constantin 
Toma. 

•••• Organizarea manifestării �tiin�ifice istorice România-Republica Moldova, 
cu tema „100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România �i rolul politicianului 
buzoian Alexandru Marghiloman” (22 - 23 martie 2018, Sala Dimitrie Filipescu a 
CJ Buzău �i Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman”). Bazându-se pe documente 
autentice �i adevărul istoric, mai mul�i cercetători din România �i Republica Moldova 
au avut ca obiectiv fundamental sărbătorirea Centenarului Unirii Basarabiei cu 
România �i eviden�ierea rolului determinant al politicianului buzoian Alexandru 
Marghiloman (1854–1925).  
     Manifestarea �tiin�ifică a fost organizată de Primăria Municipiului Buzău �i a avut 
ca parteneri: Consiliul Jude�ean Buzău, Academia Oamenilor de �tiin�ă din România, 
Institutul Cultural Român, Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman”, alături de 
Academia de �tiin�e a Moldovei, Ministerul Educa�iei, Culturii �i Cercetării al 
Republicii Moldova, Institutul Patrimoniului Cultural, Biblioteca �tiin�ifică Centrală 
„Andrei Lupan” (Institut) �i Universitatea de Stat din Moldova. La lucrările sesiunii au 
participat reprezentan�i ai mediului academic, profesori universitari, doctoranzi, 
cercetători �tiin�ifici �i cadre didactice. Comunicările �tiin�ifice s-au referit la 
Centenarul Marii Uniri, personalitatea lui Alexandru Marghiloman, Unirea Basarabiei 
cu România, rolul Sfatului �ării de la Chi�inău, activitatea Armatei Române. 

• Editarea volumului conferin�ei „100 de ani de la Unirea Basarabiei cu 
România �i rolul politicianului Alexandru Marghiloman”(coordonator dr. Marius-
Adrian Nicoară). 

• Dezvelirea unei statui a marelui om politic Alexandru Marghiloman - 
27 martie 2018, la împlinirea a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România, 
buzoienii sărbătorindu-l pe marele om politic buzoian Alexandru Marghiloman, omul 
providen�ial ce a reu�it aducerea Basarabiei la Patria Mamă, în condi�iile istorice 
grele ale anului 1918. De aceea, în parcul domeniului Marghiloman din ora�ul de la 
Curbura Carpa�ilor, a fost dezvelită prima statuie a acestuia. 500 de buzoieni au fost 
prezen�i la evenimentul organizat de municipalitate �i armata din garnizoană. 
Evenimentul s-a încheiat cu o defilare militară, desfă�urată în fa�a celebrei Vile 
Albatros, locuin�a din Buzău a marelui politician.  
     Cel care a conceput �i executat prima statuie care îl reprezintă pe Alexandru 
Marghiloman, este artistul plastic Ciprian Dominoschi, membru al Uniunii Arti�tilor 
Plastici din România, filiala Buzău, profesor la Liceul de Arte „Margareta Sterian” din 
ora�. Statuia realizată din bronz, a fost executată într-un atelier din Arad, are 2,84 
metri înăl�ime, este amplasată pe un soclu din beton �i are înscris pe un suport de 
marmură textul: „Alexandru Marghiloman / 27 ian. 1854 – 10 mai 1925 / fiu al 
ora�ului Buzău / de �apte ori ministru al României / �i pre�edinte al consiliului de 
mini�tri / 5 martie – 23 octombrie 1918”.  
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     Monumentul lui Alexandru Marghiloman a fost amplasat în partea dreaptă a aleii 
centrale care duce la Vila Albatros, în parcul care-i poartă numele. Pentru a fi pus în 
valoare �i noaptea, acesta este iluminat de 4 reflectoare arhitecturale. 

• Conferin�a „Centenarul Unirii Basarabiei cu România – repere 
buzoiene” 27 martie 2018, Sala Mare a Consiliului Jude�ean Buzău). Organizatori 
au fost: Consiliul Jude�ean Buzău, Divizia 2 Infanterie „Getica”, Primăria Municipiului 
Buzău, Funda�ia „Mare�al Alexandru Averescu” �i Funda�ia pentru copii �i vârstnici 
„Sfântul Sava” de la Buzău. Lucrările simpozionului au fost conduse de către general 
de brigadă Gheorghi�ă Vlad, pre�edintele Funda�iei „Mare�al Alexandru Averescu” �i 
comandantul Diviziei 2 Infanterie „Getica”. Personalită�ile care au răspuns invita�iei 
de a conferen�ia în cadrul simpozionului au fost: Ana Bejan - invitat din Republica 
Moldova - Figuri sorocene în Sfatul �ării; profesor dr. Adrian Pandea - directorul 
Editurii Militare - O mărturie despre miza intrării României în Primul Război Mondial; 
general-maior (r.) dr. Mihail E. Popescu - directorul Institutului pentru Studii Politice 
de Apărare �i Istorie Militară - Basarabia - Dosar istoric; colonel dr. Florin �perlea - 
redactor-�ef al publica�iei „Observatorul militar” - Istoriografia sovietică/rusească 
despre Basarabia 1917-1918; colonel (r.) profesor universitar dr. Ion Giurcă - 
Universitatea Hyperion - Misiuni �i ac�iuni ale armatei române în Basarabia, la 
începutul anului 1918; colonel (r.) dr. Petre Otu - directorul adjunct al Institutului 
pentru Studii Politice de Apărare �i Istorie Militară Recunoa�terea interna�ională a 
Unirii Basarabiei; profesor Viorel Gheorghe - Avia�ia română în sprijinul Basarabiei; 
comandor (r.) dr. Marius Adrian Nicoară - Alexandru Marghiloman, Via�a �i activitatea 
politică; profesor Mihail Milea - Funda�ia „Sfântul Sava” de la Buzău - Rolul Bisericii 
în actul sacru al Marii Uniri. În cadrul simpozionului a avut loc �i un recital al Muzicii 
militare a Garnizoanei, precum �i un program cultural artistic sus�inut de: Dora 
Gaitanovici, Ansamblul folcloric „Drăgăicu�ele” din comuna Berca, Forma�ia 
„Nemuritorii” �i al�i arti�ti locali.  
     La activită�i au participat oficialită�i publice locale, cadre militare active, în rezervă 
�i în retragere, studen�i ai Academiilor For�elor Terestre, Aeriene �i Navale de la 
Sibiu, Bra�ov �i Constan�a, elevi ai Colegiilor Militare din Breaza, Câmpulung 
Moldovenesc �i Craiova, elevi ai �colilor Militare de Mai�tri �i Subofi�eri din Pite�ti, 
Boboc �i Constan�a, cadre didactice �i elevi de la Liceul teoretic „Ion Creangă” din 
Soroca, cadre didactice �i elevi de la colegiile �i liceele din Buzău, reprezentan�i ai 
societă�ii civile, precum �i circa 400 de buzoieni dornici să marcheze o zi atât de 
importantă în istoria Basarabiei �i a României. În aula sălii s-a organizat o expozi�ie 
�i o lansare de carte precum �i un vernisaj de pictură istorică avându-l ca autor pe 
artistul plastic Valentin Tănase. 

• Organizarea manifestării �tiin�ifice culturale, cu tema „Repere culturale 
ale Unirii Basarabiei cu România �i Alexandru Marghiloman” (29-30.03.2018, 
domeniul Marghiloman)  a cuprins un seminar �tiin�ific, o lansare de carte, o expozi�ie 
foto, un moment artistic de reconstituire istorică: „Discursul lui Alexandru 
Marghiloman la împlinirea vârstei de 70 de ani” sus�inut de actorul buzoian Vlad 
Trifa�, un concert de muzică de cameră cu Cvartetul „Incantare” �i un recital de 
muzică clasică sus�inut de Dora Gaitanovici, urmat de un picnic de epocă în parcul 
domeniului, la care au participat notabilită�i ale ora�ului, pentru a reconstitui 
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atmosfera aristocratică de odinioară. S-a servit �i celebra „Cafea Marghilomană”, ca 
brand al locului. 

• Amenajare peisagistică tematică în jurul Vilei Albatros, fosta locuin�ă a 
lui Alexandru Marghiloman. Până la cel de-al Doilea Război Mondial, Grădinile 
Marghiloman – reamenajate de Eliza �tirbei, prima lui so�ie – au fost considerate 
cele mai frumoase din Europa.  Amenajarea �i-a propus recuperarea valorii estetice 
a domeniului, crearea unui parc dendrologic �i pe viitor, refacerea grajdurilor, crearea 
unui muzeu al calului, a unui centru de echita�ie (marea pasiune a omului politic 
buzoian, fost pre�edinte al Jockey Club Român) �i valorizarea domeniului ca obiectiv 
turistic major. Amenajarea a cuprins �i montarea unei por�i masive din fier forjat, la 
intrarea în domeniu, purtând monograma familiei Marghiloman. 

 
 

    2) Comemorarea Eroilor Neamului înhuma�i în „Cimitirul Eroilor” 
din Municipiul Buzău 
     Ansamblul de manifestări dedicate Zilei Eroilor a făcut parte din cea de-a doua 
direc�ie de ac�iune: Comemorarea Eroilor Neamului înhuma�i în „Cimitirul 
Eroilor” din Municipiul Buzău. 
     Manifestarea din data de 17 mai 2018 a fost cel mai mare eveniment public din 
istoria Buzăului. 
     Cimitirul Eroilor din Buzău, adăposte�te 9.653 de eroi necunoscu�i din ambele 
tabere beligerante, Antanta �i Puterile Centrale, ceea ce face din această necropolă, 
cel mai mare cimitir al eroilor din România �i unul dintre cele mai importante 
cimitire cu eroi necunoscu�i din Europa. Aici �i-au găsit odihna 8.001 militari români, 
753 militari germani, 744 militari austro-ungari, 136 militari ru�i �i bulgari 14 militari 
turci �i 5 militari italieni, care au luptat în Prima Conflagra�ie Mondială pentru 
idealurile patriei lor. 
      Acest lăca� reprezintă un autentic Monument al Identită�ii Na�ionale, deoarece 
aici regăsim �i eroi din: Războiul de Independen�ă (1877 – 1878), al Doilea Război 
Balcanic (1913),  al Doilea Război Mondial (1941 – 1945), luptele împotriva regimului 
comunist, evenimentele din decembrie 1989, misiuni interne �i din teatrele de opera�ii 
militare externe.  
      Este totodată o platformă istorică militară �i religioasă, ce transmite peste 
timp Europei, întregii lumi, mesajul cel mai autorizat de pace mondială. 
      Biserica cu hramul Tuturor Sfin�ilor �i Cimitirul Eroilor au fost inaugurate în anul 
1931, în prezen�a Regelui Carol al II-lea, a Primului Ministru Nicolae Iorga, a 
membrilor Guvernului României, ai Armatei, ai Bisericii �i ai autorită�ilor locale 
buzoiene. 
      Astfel, cu ocazia sărbătorii ortodoxe a Înăl�ării Domnului �i Ziua Eroilor, Primăria 
Municipiului Buzău a invitat la slujba de resfin�ire a Bisericii Eroilor �i de comemorare 
a eroilor din Primul Război Mondial, care a avut loc joi 17 mai 2018, începând cu ora 
09.00, numeroase personalită�i ale vie�ii publice na�ionale �i interna�ionale, - pentru 
reeditarea adunării populare din anul 1931 -, fiind invita�i să participe reprezentan�i ai: 
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Pre�edin�iei României, Parlamentului, Guvernului, comenzii Armatei, conducătorii 
tuturor cultelor religioase, respectiv ai armatelor străine cu militari înhuma�i în cimitir, 
ambasadori, personalită�i culturale �i �tiin�ifice ale statelor beligerante în Marele 
Război. 
      Manifestările au cuprins pe lângă complexa reabilitare a Bisericii �i Cimitirului 
Eroilor, în ordine cronologică, următoarele activită�i premergătoare:  
      a) În urma unor minu�ioase activită�i de studiu, documentare �i planificare, s-
au desfă�urat ample lucrări  de reabilitare a bisericii precum: înlocuirea acoperi�ului, 
restaurarea turlelor, înlocuirea crucilor turlelor, refacerea fa�adei, înlocuirea 
pardoselei, decaparea stratului de pictură �i tencuire cu frescă nouă, repararea 
plan�eului, înlocuirea tâmplăriei �i a instala�iei electrice, montarea unui clopot în 
Dom, iluminarea arhitecturală a monumentelor etc. 
      Cimitirul a fost atent studiat �i reabilitat, desfă�urându-se consistente activită�i 
administrative precum: - asanarea por�iunilor inundate de pânza freatică; - 
reabilitarea Domului central �i a sarcofagului, a domului german, a monumentului 
german tip coloană, a monumentului eroilor din 1913; - refacerea completă, după 
fotografii de epocă, a monumentului Eroilor Neamului din 1877; - ridicarea unei troi�e 
pentru eroii români �i germani din perioada 1941 – 1944 a celui de - al Doilea Război 
Mondial; - reamenajarea parcelelor în care se odihnesc eroii �i instalarea a 23 de 
plăci explicative din travertin bilingve sau trilingve pentru limbile: română, 
germană/austriacă, maghiară, rusă, bulgară, turcă �i italiană; - realizarea unei 
scheme generale explicative bilingve, române �i engleze; - realizarea unui monument 
explicativ în patru limbi: română, engleză, germană, rusă, epigrafic din travertin, tip 
carte �i a unuia tip „flacără eternă”. 
      b) În perioada 10-11 mai 2018, a fost organizată manifestarea �tiin�ifică 
interna�ională, cu tema Eroi ai neamului din Războiul de Întregire, înhuma�i în 
”Cimitirul Eroilor” din municipiul Buzău, unde au fost invita�i să sus�ină comunicări 
reprezentan�i ai mediului diplomatic, academic, profesori universitari, doctoranzi, 
cercetători �tiin�ifici �i cadre didactice ale: Ambasadei Germaniei �i Ambasadei 
Federa�iei Ruse la Bucure�ti, Academiei de �tiin�e a Moldovei, Institutului 
Patrimoniului Cultural �i Universită�ii de Stat din Moldova, Academiei Oamenilor de 
�tiin�ă din România, Institutului de Studii Politice �i Istorice al Armatei. Lucrările 
sesiunii s-au desfă�urat în sala centrală a Palatului Comunal, debutând cu 
prezentarea unor obiecte muzeale ale Diviziei 2 Infanterie „Getica” urmate de 
cuvântul de bun venit al domnului primar �i al comandantului marii unită�i buzoiene.  
     c) Lansarea filmului documentar Cimitirul Eroilor Buzău – Pacea Timpului,regizor 
Mihai Vi�inescu. 
     d) Realizarea albumului-filiadă despre Biserica �i Cimitirul Eroilor din Buzău în 
limbile română, engleză, germană �i rusă. 
     e) La 4 mai 2018 a avut loc ceremonia depunerii de coroane de flori la Cimitirul 
Eroilor Sovietici de pe Calea Eroilor, în prezen�a Primarului Municipiului Buzău �i a 
reprezentan�ilor Ambasadei Rusiei la Bucure�ti. 
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� 16 mai 2018 - Retragerea cu tor�e 
 

     Activită�ile au debutat în seara zilei de 16 mai, ora 20.45, în Pia�a Daciei, unde, 
după un concert al fanfarei Diviziei 2 Infanterie Getica, în prezen�a tuturor 
oficialită�ilor locale �i a unui public numeros, a început cea mai mare ceremonie 
interna�ională de retragere cu tor�e din istoria României: 800 de militari din 5 �ări, pe 
traseul: Pia�a Daciei – Bulevardul Unirii – Bulevardul Calea Eroilor – Cimitirul Eroilor. 
Acolo au fost rostite solemn numele eroilor cunoscu�i căzu�i la datorie în Primul 
Război Mondial, din ambele tabere beligerante. Momentul a marcat inaugurarea 
oficială a noii Căi a Eroilor din Buzău (artera de circula�ie principală de intrare în ora� 
dinspre Ploie�ti). Totodată, a fost inaugurată, prin iluminare, galeria istorică în aer 
liber „Eroii”, cea mai mare din Europa. Galeria istorică exterioară permanentă de 
fotografii, situată vis a vis de Cimitirul Eroilor pe Calea Eroilor, a fost realizată de 
Primăria Municipiului Buzău, în colaborare cu Divizia 2 Infanterie ”Getica”. Ea con�ine 
144 de panouri, pe o lungime de 632 de metri. 
       La manifestările din ziua de 16 mai 2018 au participat aproximativ 15.000 
de cetă�eni. 
 

� 17 mai 2018 
     Ceremoniile de la Cimitirul Eroilor �i parade militară 
interna�ională 
      În fa�a sediului Diviziei 2 Infanterie Getica, a fost amenajată o impresionantă 
expozi�ie de echipament �i tehnică militară apar�inând Ministerului Apărării �i 
Ministerului Administra�iei �i Internelor. La prânz s-a oficiat slujba religioasă de 
resfin�ire a bisericii, urmată de un ceremonial militar de depuneri de coroane la 
Domul Central din Cimitirul Eroilor. Au depus coroane delega�ii ale ambasadelor: 
SUA, Marea Britanie, Germania, Fran�a, Italia, Turcia, Canada, Austria, Moldova, 
Bulgaria, Albania �i Serbia. Pe timpul ceremoniei, elevi ai Liceului Na�ional Militar 
Dimitrie Cantemir din Breaza, au citit numele a 250 de eroi afla�i în cimitir. Momentul 
a fost marcat prin executarea a 21 de salve de tun de către militarii Brigăzii de Gardă 
�i Protocol Mihai Viteazul; parada militară (inclusiv cu survol de aeronave militare); 
activită�i cultural-artistice.  
     La parada militară interna�ională au luat parte aproape 1000 de militari din 
România, Republica Moldova, Italia, Bulgaria, Austria, Germania �i Marea Britanie, 
deta�amente ale MAI, inclusiv deta�amentul de cavalerie al Direc�iei Generale a 
Jandarmeriei Bucure�ti, Fanfara Regimentului de Gardă, membrii Asocia�iei Tradi�ia 
Militară îmbrăca�i în costume de epocă, aeronave din dotarea Avia�iei Române �i a 
Marii Britanii.  
     La parada militară au participat, aproximativ 20.000 de spectatori, din care peste 
6000 de copii de la toate �colile din ora�, îmbrăca�i în tricouri cu logo-ul ora�ului �i 
având stegule�e tricolore �i cu logo-ul manifestării: Buzău, ora� deschis de eroi. 
     Manifestările din perioada 16 – 17 mai 2018 de la Buzău au avut un mare impact 
mediatic na�ional �i interna�ional, ele fiind transmise în direct, pe parcursul întregii 
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zile, de Televiziunea Română prin TVR 1, TVR 2, TVR Interna�ional �i TVR Moldova, 
de Radio România Actualită�i, de posturile locale de radio �i televiziune. 
 

    3) Unirea Bucovinei cu România  
    S-a organizat o manifestare �tiin�ifică interna�ională, România - Ucraina-Republica 
Moldova, cu tema: „100 de ani de la Unirea Bucovinei cu România”. Au fost invita�i 
să sus�ină comunicări profesori universitari, istorici, cercetători, ziari�ti (20 de 
persoane dintre care 10-20 din �ară �i 10-20 din Republica Moldova �i Ucraina).  
 

   4) Centenarul Marii Uniri 1918 – 2018 
   „Ora de Istorie pentru Centenar” – a constat în sus�inerea de cursuri de istorie 
cu tema generală Marea Unire, în ritm bilunar, în toate liceele �i �colile generale 
buzoiene - începând cu luna ianuarie 2018, împreună cu istorici �i oameni de cultură 
din Buzău, din �ară �i din Republica Moldova. În aceste prelegeri, personalitatea lui 
Alexandru Marghiloman a fost permanent evocată, cu prioritate. 
     Teme abordate: 

- „Alexandru Marghiloman-via�a �i opera politică”, 
- Importan�a activită�ii lui Alexandru Marghiloman în realizarea Marii Uniri, 
- „Buzoieni pe frontul pentru unitate na�ională”,  
- „Fronturile de pe teritoriul jude�ului Buzău”, 
- „Alexandru Marghiloman între politicianul contestat �i eroul na�ional”, 
- „Bătălia de Crăciun sau Bătălia de la Râmnicu Sărat”, 
- „Mausoleul de la Racovi�eni-monument uitat”, 
- „Buzăul �i luptele din Primul Război Mondial”, 
- „Generalul Henri Berthlot la Buzău” 
- „Limba română – element central al Marii Uniri”. 

 
      Acest program a fost unul foarte important pentru tânăra genera�ie, de el 
beneficiind aproximativ 1000 de copii din municipiul Buzău, care au venit  astfel în 
contact cu informa�ii relevante despre eroismul buzoienilor �i contribu�ia lor la 
împlinirea idealului na�ional, prezentate foarte atractiv de exper�i în domeniu, cu o 
mare experien�ă pedagogică �i de a dezvolta educa�ia patriotică. 

• Concurs pe teme de istorie, s-a organizat  un concurs dedicat copiilor de 
gimnaziu și liceu pe teme de istorie din ultimii 100 de ani. 

 

     5) Personalită�i buzoiene la Centenarul Marii Uniri;  
• Realizarea bustului ”Vasile Voiculescu” �i amplasarea acestuia în Parcul din 

spatele Palatului Comunal ce a primit denumirea marelui poet, prozator și 
medic militar născut pe meleaguri buzoiene și luptător în linia întâi în Primul 
Război Mondial. 
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     6) Biblioteca Scriitorilor Buzoieni – Căr�i pentru Centenar;  
• Realizarea albumului istoric „Alexandru Marghiloman, un mare român”. 

• Editarea albumului istoric „1918 anul întregirii neamului românesc” care  
eviden�iază principalele momente ale Marii Uniri, începând cu guvernul 
„Alexandru Marghiloman.” 

• Reeditarea volumului ”Alexandru Marghiloman - Lordul valah”, autor Nicolae 
Pene�. 

• Realizarea albumului  ”Pacea Timpului”  

• Editarea volumului „Buzoieni pe frontul Războiului de Întregire” carte despre 
personalită�i buzoiene ale veacului, având ca autori pe Dr. Valeriu Avram, Dr. 
Constantin Stan �i Valeriu Nicolescu. 

• Realizarea volumului „Abecedarul Marii Uniri”, autor preotul Mihai Milea. Toate 
lucrările men�ionate, editate cu sprijinul Primăriei Municipiului Buzău, vor 
ajunge în bibliotecile institu�iilor de învă�ământ preuniversitar �i universitar, din 
România �i din Republica Moldova. 

•  Colec�ia ”Copii �i Marea Unire”, formată din 2 căr�i: o carte cu povestea vie�ii 
eroului Vasile Chilian iar a doua este carte de colorat cu imagini privind 
acela�i erou. Cu ocazia lansării, s-a organizat �i un spectacol de teatru ” Eroii 
ne�tiu�i ai Unirii!”, la care au participat 300 de copii din �colile gimnaziale din 
municipiul Buzău care au primit cele două căr�i. Totodată, cartea de colorat a 
fost distribuită tot în data de 20.12.2018, la lec�ia de istorie prin desen 
organizată cu 200 de copii din grădini�ele buzoiene. 

• Realizarea volumului: ”În zbor, spre Marea Unire ” - autori: Valeriu Avram �i 
Marius-Adrian Nicoară. 

• Realizarea volumului: ”1918, Zborul Avia�iei Antantei spre Victorie” - autori: 
Valeriu Avram �i Marius-Adrian Nicoară. 

• Realizarea volumului: Prin Buzăul istoric - Locuri, fapte, personalită�i, autor 
Mircea Tănase. 

• Volumul: Buzăul în anii Marelui Război, având ca autori pe Constantin Stan �i 
Valeriu Nicolescu �i Marcela Chiri�ă. 

• Volumul: Eroii Primului Război Mondial - autori: M.A Nicoară, A Vasilescu, L. 
Corciu 

• Volumul: Avia�ia Beligeran�ilor deasupra Buzăului în anii Primului Război 
Mondial - autori: V. Avram, V. Nicolescu. 

• Volumul: Nevăzuta fa�ă a Tezaurului de la Pietroasa, autor: Dumitru Ion Dincă. 

• Volumul:În linia întâi pe frontul din Transnistria, autor: Dumitru Ion Dincă. 
 

     7) Buzăul la Centenar, în haine de Sărbătoare. 
• 13 iunie 2018, conferin�a cu tema ”Arhitectul Petre Antonescu”, din ciclul 

”Personalită�i buzoiene de ieri �i de azi”, conferen�iar Valeriu �u�nea. 
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• 2 octombrie 2018- lansarea proiectului ”Vreau să fiu ca tine!”- copiii buzoieni 
trimit căr�i po�tale cu personalită�ile marcante ale ora�ului �i desene pe teme 
de pace �i război, militarilor români �i străini disloca�i în teatrele de opera�ii. 

• 6-7 octombrie 2018 –Centenarul filmului românesc - în colaborare cu 
Asocia�ia Artis difuzarea la Buzău a două filme române�ti din cele 100 
selectate de Irina-Margareta Nistor în cadrul Caravanei ”100 de filme în 100 
de ora�e”. 

• 12 octombrie - 30 noiembrie 2018 Bienala Interna�ională ”Ion Andreescu – 
edi�ia de Centenar”. 

• 21 - 27 septembrie 2018 - Festivalul Interna�ional de Teatru Independent de 
Comedie COMIC 7 B, Edi�ia a III-a. 

• octombrie 2018 - Campania ”Cântecele Unirii Românilor”- în colaborare cu 
Pro Civitas campanie de difuzare a celor mai importante piese din folclorul 
românesc ce au însufle�it Unirea. 

 
 
 
 
 
8.2. Implementarea managementului Kaizen de îmbunătă�ire 

continuă a performan�ei în administra�ia publică a 
municipiului Buzău 

 
 

      În 21 iunie 2016 atunci când am preluat func�ia de Primar al Municipiului Buzău, 
situa�ia se prezenta rău din foarte multe puncte de vedere. După ce timp de mai bine 
de un an am încercat sa îndrept lucrurile, mi-am dat seama că trebuie să 
implementez un nou sistem de management. 
      Acest sistem Kaizen, care func�ionează cu mare succes la majoritatea firmelor  
mari din toată lumea, nu fusese niciodată utilizat într-o primărie din lume. 
      În septembrie 2017 am început implementarea acestui sistem �i rezultatele au 
început să apară. 
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 Buzău-iunie 2016                                                          Buzău-decembrie 2018 
De unde s-a plecat                                                         Unde s-a ajuns 
-arierate de 12,1 mil. € la un venit de                                                  -arierate 0 
cca. 45 mil. €                                                                                       -sume în cont 2,4 mil. € 
-sume în cont 57.000 €                                                                       -20% din personal lipsă 
-60% din personal lipsă                                                                       -61,5% din posturile de conducere  
-80% din posturile de conducere                                                        vacante 
vacante                                                                                               -262 poli�i�ti locali în plus salarii de  
-323 poli�i�ti locali în plus salarii de                                                     2,43 mil. €/ an 
3 mil. €/ an 
 

                                                                                        Procese mai eficiente,analizate cu  
Desfă�urarea haotică a tuturor                                                           metode specifice Kaizen, în beneficiul 
proceselor.                                                                                          cetă�enilor!- 172 ani �i 3 luni economie 
Exemple de procese                          Durata ini�ială                       de timp pentru cetă�eni! 
Certificat de urbanism                          29 zile                                    Exemple de procese            Durata ini�ială 
Eliberare certificat de nomenclatură     5-7 zile                                  Certificat de urbanism                         9 zile 
stradală �i adresă                                                                               Eliberare Certificat de                         3 zile 
Eliberare adeverin�ă intravilan/             5 zile                                     nomenclatură stradală �i adresă 
extravilan                                                                                           Eliberare Adeverin�ă intravilan/            2 zile 
Eliberare Certificate de amplasament    10 zile                                  extravilan 
Eliberare Certificate de recunoa�tere a   15 zile                                 Eliberare Certificat de amplasament   7 zile 
vecinătă�ilor unui imobil                                                                      Eliberare Certificat  de recunoa�tere   2 zile 
Eliberare copii documente din arhivă      4 zile                                   a vecinătă�ilor unui imobil 
Impunere/sistare auto                             4 zile                                   Eliberare Adeverin�ă istoric străzi    2 zile  
Eliberare/actualizare autoriza�ii               5 zile Eliberare copii documente din      4 ore 
transport persoane                                                                             arhivă   
Eliberare/viză autoriza�ie alimenta�ie      5 zile Impunere/ sistare auto   1 zi  
 publică                                                                                               Eliberare/ actualizare autoriza�ii      2 zile 
Acordare acces web pentru ghi�eul       8 zile transport persoane  
electronic Eliberare/ viză autoriza�ie                2 zile  
 alimenta�ie publică 
                                                                                                           Acordare acces web pentru ghi�eul   1 zi 
 electronic 
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Japonezul Masaaki Imai a fondat Institutul Kaizen Global �i a dezvoltat în 
permanen�ă conceptul, principiile �i metodele de îmbunătă�ire continuă - Kaizen 

 
 
 
 
 

Inova�ie= managementul îmbunătă�irii continue a performan�ei 
 

          KAI = SCHIMBARE 
 
 

                 ZEN = BINE ( SPRE MAI BINE )  
 

               

       KAIZEN = ÎMBUNĂTĂ�IRE CONTINUĂ 
 
 
 

Masaaki Imai s�a născut 

în Tokio,Japonia 

A lucrat la Japan  Productivity 

Center 

A înfiinŃat Cambridge 

Corporation Tokio 

A fost Pre:edintele FederaŃiei 

Japoneze a AsociaŃiei AgenŃiilor 

de Recrutare :i Angajare 

S�a căsătorit cu 

Taichii Ohno în 

SUA,Australia :i 

Noua Zeelanda 

S�a 

căsătorit cu 

Shoichiro 

Toyoda în 

SUA 

Taichii 

Ohno, 

1912�1990, 

Dalian, 

China 

Shoichiro 

Toyoda, 

1952� 

Nagoya, 

Japonia 

A 

înfiinŃat 

Institutul 

Kaizen 

Global 

Fuziune 

cu Gemba 

Research 

Institutul Kaizen Global 

este prezent în peste 60 de 

Ńări. 
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     „Bunele practice pe care domnul Toma, împreună cu echipa sa 
le-a dezvoltat în Primăria Buzău �i în companiile publice ce apar�in 
primăriei, cred că vor fi un model de referin�ă pentru orice 
administra�ie publică, stabilind astfel premisele fundamentale 
pentru o dezvoltare sustenabilă �i inovativă a performan�elor în 
acest domeniu”.  

Risa Cox, Managing Director Kaizen Istitute Ltd.,  
fiica lui Masaaki Imai, fondatorul Institutului Kaizen Global,  

Tokio, Japonia 
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Îmbunătă�irea continuă se bazează pe colectarea �i prelucrarea informa�iilor 
primite de la cetă�eni - sesizări primite prin:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Economia (de timp) totală rezultată din procesele analizate/eficientizate până la 
31.12.2018.  

 Economie / an  

Acces platformă electronică plată taxe locale  9 ani  

Impunere / sistare auto  139 ani 1 lună  

Emitere Certificate urbanism  16 ani 4 luni  

Eliberare copii după documente din arhivă  2 ani 5 luni  

Autoriza�ii comer� / taxi  2 ani 5 luni  

Procese legate de patrimoniu  3 ani  

Total  172 ani 3 luni  

 

 

Total 172 ani �i 3 luni economie de timp pentru cetă�eni! 

 

 

 

- audien�e 
-www.domnulprimar.ro 
- www.buzaucityreport 
- facebook 
- site-ul primăriei 
- dialog direct 
- întâlniri publice 
- mass media etc. 

Identificarea �i clasificarea proceselor din interiorul 
primăriei care generează cele mai multe nemul�umiri 
ale cetă�enilor 
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Concluzii 

 

• Economie de timp pentru cetă�enii buzoieni de 172 
ani �i 3 luni, după cca. 1 an de aplicare a sistemului 
de management Kaizen 
 

• Scurtarea duratelor tuturor proceselor de 30% - 90% 
 

• Venituri suplimentare de cca. 2 milioane € într-un an, 
ob�inute din func�ionarea cu personal redus �i din 
aplicarea standardelor Kaizen 
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8.3. Realizare - Calea Eroilor 
 

     Cel mai mare proiect de infrastructură nu doar dedicat centenarului, dar dintre 
toate proiectele municipiului Buzău în anul 2018 l-a constituit transformarea radicală 
a por�ii de intrare în ora�, nou redenumită  arteră de circula�ie modernă, Calea 
Eroilor �i a complexului obiectiv istoric �i turistic de importan�ă na�ională 
Cimitirul Eroilor, înso�it �i poten�at de Galeria istorică în aer liber „Eroii”.  
      Durata de concep�ie �i execu�ie a întregului proiect a fost una record, de 
numai 3 luni (15 februarie-15 mai 2018). 
 

      1. Reabilitarea Căii Eroilor a constat în asfaltarea integrală a întregii 
artere de circula�ie �i a străzilor adiacente, trecerea în subteran a tuturor cablurilor 
aeriene din zonă (primul bulevard-etalon pentru ora�, sub acest aspect), refacerea 
trotuarelor cu dale, iluminarea publică a întregii artere cu lămpi led eficiente 
energetic, amenajarea peisagistică modernă a zonei, amenajarea  unui număr de 
200 de locuri de parcare, pe străzile din vecinătatea Cimitirului Eroilor, refacerea 
signalisticii rutiere �i stradale, amenajarea unei moderne piste de biciclete, extrem 
de bine primită de tinerii buzoieni, amenajarea rondului de la mall-ul Kaufland �i 
amplasarea unui logo metalic masiv �i impunător al ora�ului.   
       Începând cu data de 16 mai 2018, odată cu ceremoniile organizate de Ziua 
Eroilor, bulevardul a fost redenumit, prin hotărârea Consiliului Local Municipal 
Buzău, Bulevardul Calea Eroilor. 
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     2. Reabilitarea Bisericii cu hramul Tuturor Sfin�ilor �i a Cimitirului 
Eroilor 
      În urma unor minu�ioase activită�i de studiu, documentare �i planificare, s-au 
desfă�urat ample lucrări de reabilitare a bisericii precum: înlocuirea acoperi�ului, 
restaurarea turlelor, înlocuirea crucilor turlelor, refacerea fa�adei, înlocuirea 
pardoselei, decaparea stratului de pictură �i tencuire cu frescă nouă, repararea 
plan�eului, înlocuirea tâmplăriei �i a instala�iei electrice, montarea unui clopot nou în 
Dom, iluminarea arhitecturală a monumentelor etc. 
 

 
     

     Cimitirul a fost atent studiat �i reabilitat, desfă�urându-se consistente activită�i 
administrative precum: - lucrări de drenaj a por�iunilor inundate de pânza freatică; - 
reabilitarea Domului central �i a sarcofagului, a domului german, a monumentului 
german tip coloană, a monumentului eroilor din 1913; - refacerea completă, după 
fotografii de epocă, a monumentului Eroilor Neamului din 1877; - ridicarea unei 
troi�e pentru eroii români �i germani din perioada 1941 - 1944 a celui de – Al 
Doilea Război Mondial; - reamenajarea parcelelor în care se odihnesc eroii �i 
instalarea a 23 de plăci explicative din travertin bilingve sau trilingve pentru limbile: 
română, germană/austriacă, maghiară, rusă, bulgară, turcă �i italiană; - realizarea 
unei scheme generale explicative bilingve, române �i engleze a obiectivelor din 
cimitir; - realizarea unui monument explicativ în patru limbi: română, engleză, 
germană, rusă, epigrafic din travertin, tip carte; - �i a unuia tip „flacără eternă”; 
reabilitarea completă a cimitirului eroilor sovietici. Lucrările de artă monumentală 
au fost realizate sau recondi�ionate de echipa de me�teri pietrari condusă de domnul 
Robert Ramazan. Lucrările de infrastructură au fost realizate în mare parte de Urbis-
Serv SRL Buzău. 
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     3. Inaugurarea Galeriei istorice în aer liber „Eroii” 
      Galeria istorică exterioară permanentă de fotografii, situată vis a vis de Cimitirul 
Eroilor pe Calea Eroilor, a fost realizată de Primăria Municipiului Buzău, la ini�iativa 
domnului primar Constantin Toma, împreună cu Divizia 2 Infanterie ”Getica”, 
comandată de generalul de brigadă Gheorghi�ă Vlad, fiind inaugurată pe timpul 
ceremoniilor prilejuite de Ziua Eroilor, în seara zilei de 16 mai 2018, prin 
prezentarea unei retrageri cu tor�e a 800 de militari din contingente interna�ionale, în 
prezen�a a peste 15.000 de buzoieni. Ea con�ine 144 de panouri bilingve (în limbile 
română și engleză) de 8 m2 fiecare, pe o lungime de 632 de metri, iluminate individual 
cu lămpi led. La o suprafa�ă totală de peste 5000 m2, Galeria „Eroii” poate fi 
considerată cea mai mare lucrare de acest fel din Europa �i poate, din lume. 
      Documentarea �i cercetarea istorică a proiectului a fost realizată de o echipă de 
istorici coordonată de comandor (r.) dr. Marius Adrian Nicoară �i con�ine fotografii 
preluate din fototecile: Arhivelor Na�ionale ale României; Muzeului Militar 
Na�ional; Direc�iei Jude�ene a Arhivelor Na�ionale Buzău �i Carol Popp de 
Szathmari, Trustului de Presă al Ministerului Apărării Na�ionale. Reproducerea și 
procesarea foto a fost făcută de PK Liviu Stoica iar coordonarea proiectului �i 
conceptul de către comandor (r.) dr. Alfred Vasilescu. Expozi�ia con�ine o istorie 
fotografică a continuită�ii eroismului românesc din ultima sută de ani precum �i 
imagini ale evolu�iei Armatei României până în contemporaneitate, cu accent pe 
contribu�ia militarilor buzoieni la apărarea idealului na�ional.  
     Galeria formează un tot unitar cu Cimitirul Eroilor, ea făcând trimitere vizuală 
la momentele istorice reflectate de monumentele din cimitir, con�inând hăr�i �i 
scheme explicative. Un alt punct de atrac�ie al galeriei îl constituie sectorul de 30 de 
panouri în care este reprezentat salutul dat eroilor din Cimitir de către militarii altor 
na�iuni. Galeria a devenit rapid un obiectiv turistic �i fotografic pentru localnici, turi�ti 
afla�i în tranzit, grupuri organizate de turi�ti români sau străini, inclusiv pe timp 
de noapte. În luna august, Ministerul Afacerilor Externe a solicitat Primăriei 
Municipiului Buzău permisiunea de a promova complexul Calea Eroilor la nivel 
interna�ional. 
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      Valoarea totală a proiectului a fost de aproximativ 1 milion de euro. 
 
     Semnifica�ie istorică 
     Toate na�iunile lumii arată respect fa�ă de eroii lor, pu�ine însă se pot mândri cu 
ora�e pe deplin tolerante precum sunt cetă�enii municipiului Buzău, care au arătat 
întotdeauna respect �i pre�uire deplină atât pentru eroii neamului nostru cât �i 
pentru cei ai altor �ări, chiar dacă ace�tia au fost vrăjma�i vremelnici ai patriei 
noastre.  
     De aceea în cadrul seriei de evenimente organizate de Primăria Municipiului 
Buzău, dedicate sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, de sărbătoarea ortodoxă a 
Înăl�ării Domnului �i Ziua Eroilor din anul 2018, s-a pregătit resfin�irea Bisericii 
Eroilor �i reamenajarea Cimitirului Eroilor în scopul comemorării acestor eroi. 
     Astfel, de sărbătoarea ortodoxă a Înăl�ării Domnului �i Ziua Eroilor, Primăria 
Municipiului Buzău a invitat la slujba de resfin�ire a Bisericii Eroilor �i de comemorare 
a eroilor din Primul Război Mondial, care a avut loc joi 17 mai 2018, numeroase 
personalită�i ale vie�ii publice na�ionale �i interna�ionale, - pentru reeditarea adunării 
populare din anul 1931 -, fiind invita�i să participe reprezentan�i ai: Pre�edin�iei 
României, Parlamentului, Guvernului, comenzii Armatei, conducătorii tuturor cultelor 
religioase, respectiv ai armatelor străine cu militari înhuma�i în cimitir, ambasadori, 
personalită�i culturale �i �tiin�ifice ale statelor beligerante în Marele Război. 
     Cimitirul Eroilor din Buzău, adăposte�te 9.653 de eroi necunoscu�i din ambele 
tabere beligerante, Antanta �i Puterile Centrale, ceea ce face din această necropolă, 
cel mai mare cimitir al eroilor din România �i unul dintre cele mai importante 
cimitire cu eroi necunoscu�i din Europa.  Aici �i-au găsit odihna 8.001 militari români, 
753 militari germani, 744 militari austro-ungari, 136 militari ru�i �i bulgari 14 militari 
turci �i 5 militari italieni, care au luptat în Prima Conflagra�ie Mondială pentru 
idealurile patriei lor. 
     Biserica cu hramul Tuturor Sfin�ilor �i Cimitirul Eroilor au fost inaugurate în anul 
1931, în prezen�a Regelui Carol al II-lea, a Primului Ministru Nicolae Iorga, a 
membrilor Guvernului României, ai Armatei, ai Bisericii �i ai autorită�ilor locale 
buzoiene. Ele au fost construite din contribu�ia militarilor �i a familiilor lor după Primul 
Război Mondial �i ocrotite cu evlavie, respect �i mândrie de locuitorii ora�ului nostru. 
Astăzi ele reprezintă un autentic Monument al Identită�ii Na�ionale deoarece aici 
sunt omagia�i eroi din: Războiul de Independen�ă (1877 – 1878), al Doilea Război 
Balcanic (1913), Războiul de Întregire Na�ională (1916 – 1919), al Doilea Război 
Mondial (1941 – 1945), ai regimului comunist, ai evenimentelor din decembrie 1989, 
ai misiunilor interne ale armatei noastre �i din teatrele de opera�ii militare externe.  
Aici odihnesc, egali în fa�a mor�ii, cre�tini ortodoc�i (români, ru�i �i bulgari) catolici 
sau protestan�i (germani, austrieci, maghiari, italieni), musulmani (turci) �i evrei, afla�i 
în diferite tabere beligerante. Dimensiunea sa cople�itoare, clădită pe lacrimi, sânge 
�i eroism, face din această necropolă cel mai mare cimitir al eroilor din România 
�i unul dintre cele mai importante cimitire cu eroi necunoscu�i din Europa. 
Jertfa lor ne-a făcut ceea ce suntem. Respectul nostru fa�ă de ei este un semn al 
speran�ei pentru o lume mai bună. Curajul �i sacrificiul lor suprem ne inspiră pe noi 
astăzi. 
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     Totodată, această platformă istorică militară �i religioasă, transmite peste 
timp Europei, întregii lumi, mesajul cel mai autorizat de pace mondială. 

 
 

8.4. Trecerea în proprietatea municipiului Buzău a Pădurii Crâng 
 

     Pădurea Crâng, cu o suprafa�ă de 182 de hectare, a fost trecută în proprietatea 
municipiului Buzău în anul 1881 printr-o lege promulgată la acea vreme de Regele 
Carol I. În timpul regimului comunist, pădurea a fost trecută în proprietatea Romsilva, 
municipiul Buzău alegându-se cu cca. 10 hectare, suprafa�ă pe care este amenajat 
în acest moment Parcul Crâng. Demersurile pentru recuperarea Pădurii Crâng au 
fost începute în anul 2016 după preluarea mandatului de primar de către mine 
deoarece am găsit în arhive Monitorul Oficial prin care Regele Carol I promulga 
Legea Nr.1072 din 03 mai 1881, prin care Pădurea Crâng devenea proprietatea 
municipiului Buzău. Pe data de 27 iulie 2018, pre�edintele Klaus Iohannis a 
promulgat Legea 220/2018 privind trecea în proprietate publică  a municipiului Buzău  
a Pădurii Crâng. Pădurea din care face parte Parcul Crâng, din municipiul Buzău, 
este de aproape două ori mai întinsă decât Herăstrău �i de zece ori decât Ci�migiu. 
Doar o suprafa�ă de zece hectare este amenajată pentru promenadă �i agrement, 
restul de peste 170 de hectare de pădure, fiind străbătut doar de cărări din pământ, 
folosite de pădurarii care administrează fondul forestier. 
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    Ata�ăm cele două Monitoare Oficiale prin care se atestă dreptul de proprietate a 
municipiului Buzău asupra Pădurii Crâng. 
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