
Evidențierea beneficiilor biogazului pentru 

dezvoltarea regională – Județul Buzău   

Consiliul Judeţean Buzău 

Consiliul Judeţean Buzău implementează o serie de proiecte finanţate din fonduri 
nerambursabile europene şi naţionale, după cum urmează: 

- Programul Operaţional Regional (POR) 2007–2013:  
  7 proiecte în valoare totală de 188.542,367,42 lei; 

- Programul Operational Sectorial (POS) Mediu:  
  2 proiecte în valoare totală de 2.827.460,92 lei; 
- Fondul pentru mediu coordonează la nivelul judeţului Buzău  
  Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin  
  împădurirea terenurilor agricole degradate cu valoarea 
  finanţării nerambursabile de 3.021.577,61 lei.  

Ec. Liviu Ciolan 

Director Economic, CJ Buzau 



 Judeţul Buzău este situat în sud-estul României, între 44 44' 
şi 45 49' latitudine nordică şi între 26 04' şi 27 26' longitudine 
estică.  

 Se învecinează cu judeţele Braşov şi Covasna la nord-vest, 
Vrancea la nord-est, Brăila la est, Ialomiţa la sud şi Prahova la 
vest.  

 Judeţul Buzău face parte din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, 
alături de Vrancea, Brăila, Galaţi, Tulcea şi Constanţa. 

 Cu o suprafaţă de 6.102,6 km2 (2,6 % din suprafaţa ţării) şi o 
populaţie de 496.214 de locuitori (potrivit rezultatelor 
preliminare oficiale ale recensământului din 18 martie 2002), 
judeţul Buzău se întinde pe aproape tot bazinul hidrografic al 
râului Buzău, râu ce izvorăşte din curbura Carpaţilor.  

 Dispunerea armonioasă a celor trei forme de relief 
caracterizează judeţul Buzău: la nord se găsesc Munţii Buzău, 
parte din Carpaţilor de Curbură; la sud se găseşte câmpia, 
aparţinând Câmpiei Române, iar la mijloc, o regiune de 
dealuri acoperite cu livezi. Unele dealuri coboară spre sud, 
ceea ce le conferă un climat sud-mediteranean favorabil 
viticulturii, regiunea Pietroasele fiind renumită pentru vinurile 
sale. 



În baza principalelor sale atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului, 
Consiliul Judeţean Buzău implementează o serie de proiecte finanţate din fonduri 
nerambursabile europene şi naţionale, după cum urmează: 

 
•  prin Programul Operaţional Regional (POR) 2007–2013 implementează  
7 proiecte în valoare totală de 188.542,367,42 lei; 

 
•  prin Programul Operational Sectorial (POS) Mediu implementează 2 
proiecte în valoare totală de 2.827.460,92 lei; 

 
•  prin Fondul pentru mediu coordonează la nivelul judeţului Buzău Programul de 
îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole 
degradate cu valoarea finanţării nerambursabile de 3.021.577,61 lei; 

 
•  Totodată, în etapa de precontractare a finanţării nerambursabile prin POR 
2007–2013  se află proiectul “Modernizarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău”, în valoare de 1.476.177,27 lei (din care 
779.138,55 lei contribuţie Consiliul Judeţean Buzău). 

 



Proiectele implementate prin POS Mediu sunt: 
  

1. “Managementul conservativ şi participativ al 
sitului ROSCI0229 SIRIU”  

  

Sursa de finanţare: POS MEDIU 2007 - 2013  

Axa prioritară 4 - „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia 
Naturii” 

 

Valoare proiect: 1.316.497,53 lei (din care 283.849,56 lei contribuţie Consiliul 
Judeţean Buzău). 

 

Scopul proiectului il constituie protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi patrimoniului 
natural prin sprijinirea managementului ariei protejate, incluzând şi implementarea 
reţelei NATURA 2000. 

 
 



  

1. “Managementul conservativ şi participativ al 
sitului ROSCI0229 SIRIU”  

  

Perioada de implementare: ianuarie 2010 – octombrie 2011 

 

Activităţi desfăşurate în cadrul proiectului: 

A.1. 1 Elaborarea şi dezbaterea Planului de Management; 

A.1.2 Avizarea de catre autoritatea competenta in conformitate cu legislatia in vigoare a 
Planului de Management; 

A.2. Inventarierea şi cartarea habitatelor naturale şi a habitatelor speciilor sălbatice de 
interes conservativ comunitar; 

A.3. Realizarea unui sistem unitar de evidenţă a regimului de proprietate al terenurilor şi 
construcţiilor permanente;   

A.4. Realizarea Strategiei de vizitare; 

A.5.1. Realizarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor sălbatice şi 
a habitatelor naturale de interes conservative; 

A.5.2. Avizarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor sălbatice şi a 
habitatelor naturale de interes conservative; 

A.6. Realizarea documentaţiilor tehnico-economice pentru dezvoltarea unui punct de 
informare şi a infrastructurii de vizitare;  

E.1.1 Campanie de conştientizare a populaţiei locale cu privire la importanţa conservării 
biodiversităţii; 

E. 1.2. Informarea si publicitatea aferente proiectului; 

MP1. Managementul proiectului; 

MP2. Auditul proiectului. 
 
 



 
  

2. “Managementul conservativ şi participativ al 
sitului ROSCI0190 PENTELEU” 

  

Sursa de finaţare: POS MEDIU 2007 - 2013   

Axa prioritară 4 - „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia 
Naturii” 

  

Valoare proiect: 1.510.963,39 lei (din care 314.898,73 lei contributie Consiliul 
Judetean Buzau). 

  

Scopul proiectului il constituie protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi patrimoniului 
natural prin sprijinirea managementului ariei protejate, incluzând şi implementarea 
reţelei NATURA 2000. 

 
 



  

2. “Managementul conservativ şi participativ al 
sitului ROSCI0190 PENTELEU” 

  

Perioada de implementare: ianuarie 2010 – octombrie 2011 

 

Activităţi desfăşurate în cadrul proiectului: 

A.1. 1 Elaborarea şi dezbaterea Planului de Management; 

A.1.2 Avizarea de catre autoritatea competenta in conformitate cu legislatia in vigoare a 
Planului de Management; 

A.2. Inventarierea şi cartarea habitatelor naturale şi a habitatelor speciilor sălbatice de 
interes conservativ comunitar; 

A.3. Realizarea unui sistem unitar de evidenţă a regimului de proprietate al terenurilor şi 
construcţiilor permanente;   

A.4. Realizarea Strategiei de vizitare; 

A.5.1. Realizarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor sălbatice şi 
a habitatelor naturale de interes conservative; 

A.5.2. Avizarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor sălbatice şi a 
habitatelor naturale de interes conservative; 

A.6. Realizarea documentaţiilor tehnico-economice pentru dezvoltarea unui punct de 
informare şi a infrastructurii de vizitare;  

E.1.1 Campanie de conştientizare a populaţiei locale cu privire la importanţa conservării 
biodiversităţii; 

E. 1.2. Informarea si publicitatea aferente proiectului; 

MP1. Managementul proiectului; 

MP2. Auditul proiectului. 
 
 



  
Prin Fondul pentru mediu, Consiliul Judeţean Buzău coordonează la nivel judeţean 

Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului 
prin împădurirea terenurilor agricole degradate, cu 

o valoare totală a finanţării nerambursabile de 3.021.577,61 lei. 

  

Obiectul Programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu a 
proiectelor care vizează împădurirea terenurilor agricole degradate. 

  

Scopul Programului îl constituie îmbunătăţirea calităţii mediului prin extinderea 
suprafeţei împădurite la nivel naţional, ameliorarea progresivă a capacităţii de 
producţie a terenurilor agricole degradate, menţinerea biodiversităţii şi dezvoltarea 
continuă a funcţiilor ecologice şi sociale ale pădurilor. 

 
 



Proiectele implementate în prezent prin  
Programul Operaţional Regional 2007–2013 

de către Consiliul Judeţean Buzău sunt: 
  

1. Titlu proiect: “Modernizarea infrastructurii de 
acces la zonele turistice cu potential demonstrat 
ale judeţului Buzău’’ 

  

Sursa de finanţare: POR 2007 – 2013  

Axa prioritară 2 - „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale” 

Domeniul major de intervenţie 2.1 - „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri 
judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură” 

Valoare proiect: 97.072.121,44 lei  (din care 20.669.749,43 lei contribuţie Consiliul 
Judeţean Buzău). 

Perioada de implementare: 16.04.2009 - 15.07.2011 

Scopul proiectului îl reprezinta îmbunătăţirea accesibilităţii zonelor turistice cu 
potenţial demonstrat ale judeţului Buzău şi a mobilităţii populaţiei, bunurilor şi 
serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile. 



 

 

  

2. Titlu proiect: “Reabilitare Muzeul Judeţean  
Buzău’’ 

  

Sursa de finanţare: POR 2007 – 2013  

Axa prioritară 5 – „Dezvoltarea durabila si promovarea turismului”   

Domeniul major de interventie 5.1 – „Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului 
cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” 

Valoare proiect:   35.125.058,23 lei (din care 7.936.508,75 lei contribuţie Consiliul 
Judeţean Buzău)  

Perioada de implementare: 6.03.2010 – 5.03.2013 

Scopul proiectului îl reprezintă creşterea importanţei turismului şi culturii, ca factor 
care stimulează dezvoltarea economică a judeţului Buzău în cadrul Regiunii de 
Dezvoltare Sud–Est, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile şi ale protecţiei 
mediului. 



 

 

  

3. Titlu proiect: “Extindere clădire cu dotările 
corespunzătoare şi modernizare utilităţi la Centrul 
Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău’’ 

  

Sursa de finanţare: POR 2007 – 2013 

Axa prioritara 3 – “Imbunatatirea infrastructurii sociale” 

Domeniul major de intervenţie 3.4 – “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si 
echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii 
pentru formare profesionala continua”  

Valoare proiect:   3.041.069,32 lei (din care 746.442,44 lei contribuţie Consiliul 
Judeţean Buzău). 

Perioada de implementare: 15.10.2010 – 14.09.2012. 

Scopul proiectului: îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie din judeţul Buzău 
şi a dotării acesteia în vederea asigurării unui proces educaţional la standarde 
europene şi a asigurării creşterii participării populaţiei şcolare cu nevoi speciale la 
procesul educaţional. 



 

 

  

4. Titlu proiect: “Extindere clădire cu dotările 
corespunzătoare şi modernizare utilităţi la Liceul 
pentru Deficienţi de Vedere Buzău’’ 

  

Sursa de finanţare: POR 2007 – 2013 

Axa prioritară 3 – “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” 

Domeniul major de intervenţie 3.4 – “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii 
pentru formare profesională continuă”  

Valoare proiect:   3.813.999,89 lei (din care 907.577,63 lei contribuţie Consiliul 
Judeţean Buzău). 

Perioada de implementare: 09.12.2010 – 08.08.2012. 

Scopul proiectului îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie din 
judeţul Buzău şi a dotării acesteia în vederea asigurării unui proces educaţional la 
standarde europene şi a asigurării creşterii participării populaţiei şcolare cu nevoi 
speciale la procesul educaţional. 



 

 

  

5. Titlu proiect: “Extindere clădire cu dotările 
corespunzătoare şi modernizare utilităţi la Şcoala 
Specială nr. 2 Buzău’’ 

  

Sursa de finanţare: POR 2007 – 2013 

Axa prioritară 3 – “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” 

Domeniul major de intervenţie 3.4 – “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii 
pentru formare profesională continuă”  

Valoare proiect: 3.972.458,50 lei (din care 1.107.190,36 lei contribuţie Consiliul 
Judeţean Buzău). 

Perioada de implementare: 19.02.2011 – 18.04.2013. 

Scopul proiectului: îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie din judeţul Buzău 
şi a dotării acesteia în vederea asigurării unui proces educaţional la standarde 
europene şi a asigurării creşterii participării populaţiei şcolare cu nevoi speciale la 
procesul educaţional. 



 

 

 6. Titlu proiect: “Achiziţionare echipamente 
specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi 
calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de 
urgenţă, acordarea asistenţei medicale de urgenţă 
şi a primului ajutor calificat, în regiunea Sud-Est’’ 

  

Beneficiar: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Sud-Est” pentru Situaţii 
de Urgenţă 

POR 2007 – 2013 

Axa prioritară 3 „Imbunătăţirea infrastructurii sociale” 

Domeniul major de intervenţie 3.3 – Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a 
bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de  urgenţă  

Valoare proiect: 41.528.000,00 lei (din care 1.306.941,77 lei contribuţie Consiliul 
Judeţean Buzău) 

Perioada de implementare: 14.12.2010 – 13.12.2012. 

Scopul proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de 
urgenţă la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare prin reducerea timpului de intervenţie 
pentru acordarea primului ajutor calificat şi pentru intervenţii în situaţii de urgenţă. 



 

 

  

7. Titlu proiect: “Reabilitarea Centrului de Asistenţă 
Medico-Socială Pogoanele, judeţul Buzău’’ 

  

POR 2007 – 2013  

Axa prioritara 3 -”Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” 

Domeniul major de intervenţie - 3.2 “Reabilitarea /modernizarea/ 
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale” 

  

Valoare proiect: 3.989.660,04 lei (din care 1.275.887,16 lei contributie Consiliul 
Judetean Buzau) 

  

Scopul proiectului îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii pentru serviciile 
sociale din judeţul Buzău şi a dotării acesteia, în vederea asigurării accesului egal al 
cetăţenilor la astfel de servicii. 



 

Procedura operaţională de autorizare a  
executării construcţiilor  

la nivelul Consiliului Judeţean Buzău 
  

  

Această procedură descrie activitatea de pregătire şi eliberare a certificatelor de 
urbanism şi autorizaţiilor de construire/desfiinţare în competenţa de emitere a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău. 

Se aplică de către compartimentul Arhitect şef în vederea eliberării autorizaţiilor de 
construire/desfiinţare în competenţa de emitere a Consiliului Judeţean Buzău. 

 

Documente de referinţă: 

 Legea nr. 50/1991 republicată, actualizată, privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii; Anexa 1 Conţinutul cadru al documentaţiei tehnice pentru autorizarea 
lucrărilor de construcţii; 

 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanism, modificată şi 
completată prin OUG nr. 7/2011; 

 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare; 



 

Procedura operaţională de autorizare a  
executării construcţiilor  

la nivelul Consiliului Judeţean Buzău 
  

 Documente de referinţă: 

 Anexa la Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii; 

 Legea locuinţei nr. 114/1996 republicată cu modificările ulterioare; 

 Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001; 

 Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare; 

 Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 Hotărârea nr. 525/1996 republicată pentru aprobarea Regulamentului general de 
urbanism; 

 Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul – cadru al planului urbanistic 
general; 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate; 

 Manualul calităţii. 



Biogazul – potenţială sursă pentru 
dezvoltarea regională 

Biogazul este un gaz purtător de energie care poate fi utilizat în mai 
multe aplicaţii energetice (de exemplu producerea de energie electrică, 
energie termică, producere combinată de căldură şi electricitate, 
combustibil pentru transporturi, injecţie în reţeaua de gaze naturale). În 
zilele noastre, este evident că biogazul poate contribui la mai multe 
sectoare, şi anume: 

1. al Protecţiei Mediului (ex. schimbările climatice) 

2. Energetic (ex. securitatea energetică, surse locale de energie) 

3. Agricol (ex. dezvoltarea durabilă a sectoarelor vegetal şi animal) 

4. Social (ex. sporirea ocupării forţei de muncă, dezvoltare rurală) 



Potenţialul de biogaz al judeţului Buzău 

Din estimările făcute în cadrul proiectului “BiogasIN”, producţia de 
biogaz în judeţul Buzău poate acoperi până la 0,5% din ţinta naţională 
totală pentru surse de energie regenerabilă pe anul 2020 şi până la 
4% din ţinta naţională pentru biogaz pe 2020. Producţia potenţială de 
energie electrică în centrale cu co-generare ar putea fi suficientă 
pentru alimentarea cu energie electrică a 31000 gospodării. 

Reducerea totală a emisiilor de GES de 330270 t echivalent CO2 pe an 
din ţinta prevăzută în Protocolului de la Kyoto şi includerea de 
economii din managementul gunoiului de grajd, din înlocuirea 
combustibililor fosili cu energie regenerabilă şi din înlocuirea 
îngrăşământului artificial (de origine fosilă). 



Beneficii regionale din dezvoltarea 
sectorului de biogaz 

1. economii la îngrăşămintele artificiale de 8540 t/an (Uree, Azotat de 
amoniu) în valoare de 2470560 Euro/an, 

2. capacitate electrică instalată suplimentară, de 27,84 MW (producţie 
potenţială de 223 GWh) în cazul în care 18923 ha din terenul 
agricol disponibil sunt utilizate pentru cultivarea de plante 
energetice (ce pot fi folosite ca materie primă în instalaţiile de 
biogaz), 

3. înlocuirea a 11832 t/an de îngrăşământ artificial (Uree, Azotat de 
amoniu) în valoare de 3422855 Euro/an prin producerea de 556379 
t/an îngrăşământ organic,  

4. crearea de noi activităţi economice cum sunt cele pentru furnizarea 
şi manipularea materiei prime, producerea de energie şi de 
îngrăşăminte organice, care echivalează cu 89 - 541 noi locuri de 
muncă locale, 

5. atragerea de investiţii în valoare de 89,4 M€ 



Concluzii 

Este necesar sprijinul pentru dezvoltarea 
durabilă a sectorului de biogaz, cu raţionalizarea 
procedurilor de finanţare şi de autorizare a 
proiectelor de biogaz, pentru a concretiza 
beneficiile menţionate anterior, de care judeţul 
Buzău ar beneficia de pe urma producţiei de 
biogaz. Acesta este motivul pentru care judeţul 
Buzău acceptă şi promovează activităţile şi 
eforturile proiectului BiogasIN. 


