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Proiect co-finantat din Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 

BZ – 01 / 09.07.2021 

 

 

Către: Consiliul Județean Buzău / Primăria Municipiului Buzău 
 

 

 

 

 Asociația Centrul de Dezvoltare SMART implementează proiectul “START UP SMART 2.0,” 

finanțat prin Programul Operațional Capital Uman. În cadrul acestuia, analizăm masuri necesare pentru 

stimularea mediului de afaceri la nivel local, identificand solutii pentru dezvoltarea activitatii 

economice si in special a start-up-urilor din județul Buzău. 

 Vă trimitem propunerea noastră privind identificarea unor măsuri de sprijin necesare 

stimulării afacerilor din județul Buzău. Soluțiile au fost discutate în cadrul unor dezbateri publice 

organizate în cadrul proiectului, la care au participat reprezentanți ai mediului de afaceri local.  

 Județul Buzău își propune să devină, prin Strategia de Dezvoltare Durabilă 2021 - 2027, un 

spațiu al comunităților orientate către o dezvoltare durabilă, cu o economie prosperă, o administrație 

modernă și servicii publice eficiente.  

 În acest context, vă rugăm să sprijiniți mediul de afaceri local prin considerarea următoarelor 

propuneri: 

 înființarea unei Zone Metropolitate a municipiului Buzău și comunele limitrofe. 

 simplificarea procedurilor pentru obținerea de autorizații în cadrul UAT Buzău. 

 scutirea impozitării pentru firmele care desfășoară servicii de utilitate publică. 

 înființarea unei zone ITI Buzău - Prahova - Vrancea. 

 digitalizarea serviciilor pentru certificatele de urbanism la nivelul primăriilor și CJ. 

 desemnarea unui responsabil cu mediul de afaceri în cadrul CJ Buzău. 

 

Vă mulțumim pentru interesul acordat sprijinirii mediului de afaceri și vă rugăm să ne trimiteți 

răspunsul dumneavoastră la email office@smart.org.ro. 

 

 Cu stimă, 

Iulian Cazacu 

Președinte 
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Propuneri de masuri de sprijin necesare stimularii afacerilor 

din judetul Buzau 

 

 

 

Context 
Judetul Buzau isi propune sa devina, prin Strategia de Dezvoltare Durabila 2021 - 2027, un 
spatiu al comunitatilor orientate catre o dezvoltare durabila, cu o economie prospera, o 
administratie moderna si servicii publice eficiente. Cu privire la dezvoltarea economica, 
judetul Buzau isi propune sa sprijine turismul, agricultura si industria. 
 
Turismul reprezinta o oportunitate importanta pentru judet, fiind nevoie de interventii 
precum realizarea unei strategii de dezvoltare si promovare a turismului, realizarea de 
elemente de identitate vizuala, aplicatii mobile de promovare a obiectivelor turistice. Printre 
masurile propuse se numara promovarea ofertei de agroturism, sprijinirea dezvoltarii 
sectorului de alimentatie publica (ex. infiintare puncte gastronomice locale in zonele 
turistice), atragerea de investitori, punerea in valoare a siturilor istorice, valorificarea 
turistica a zonelor de interes (Vulcanii Noroiosi, Focul Viu, Mina de Petrol de la Sarata 
Monteoru) prin derularea de campanii de promovare care sa aiba ca rezultat cuprinderea 
acestor zone in circuitul turistic, promovarea pe site-ul CJ si retele sociale a zonelor de 
interes din punct de vedere turistic, implementarea aplicatiei telefonice Visit Buzau, 
promovarea oportunitatilor de finantare care sprijina dezvoltarea turismului la nivel de 
judet, participarea la targuri nationale sau internationale de turism in vederea prezentarii 
ofertei turistice a zonei, initierea unei colaborari constante cu Ministerul Turismului in 
vederea promovarii la nivel national si international a judetului, organizarea unor cursuri de 
formare profesionala in domeniul turismului, dezvoltarea turismului gastronomic prin 
organizarea unor festivaluri dedicate celor 9 produse traditionale ale Judetului Buzau. Cu 
privire la modernizarea infrastructurii turistice, judetul are nevoie de investitii precum 
realizare parc balnear in statiunea Sarata Monteoru, dezvoltarea de trasee turistice 
tematice si promovarea acestora (ex. „Drumul oilor”, „Drumul grâului”, „Drumul Vinului” 
sau trasee de turism ecologic prin înființarea unei piste de biciclete intre Municipiul Buzau 
si Statiunea balneoclimaterica Sarata - Monteoru), modernizarea si dezvoltarea de marcaje 
turistice pentru trasee existente si noi (ex. „Valea Buzaului – Valea Legendelor”), dezvoltarea 
cailor de acces catre diferitele monumente istorice, muzee. 
 
Pentru dezvoltarea agriculturii si industriei, judetul Buzau isi propune sa ajute agricultura 
ecologica, sa sprijine firmele din domeniul cresterii animalelor si prelucrarii lemnului, sa 
promoveze oportunitatile de finantare pentru IMM, sa acordare facilitati antreprenorilor, 
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sa se implice in infiintarea de incubatoare de afaceri si parcuri industriale, promovarea 
mestesugurilor si comertului artizanal, reducerea birocratiei pentru mediul de afaceri, 
infiintarea si modernizarea de piete en-gros.1 

 
 
 

Criterii 
 
Stimularea economiei locale reprezinta o prioritate pentru autoritatile publice, deoarece 
resursele financiare ale acestora provin, in mare masura, de la mediul privat sub forma de 
taxe si impozite. De asemenea, firmele genereaza si un efect de multiplicare in societate, 
prin plata de salarii, contractarea si subcontractarea de servicii si lucrari. 
 

 

Opţiuni 
 
1. Non-intervenția 
 
In conditiile in care firmele care activeaza in mediul rural din judetul Buzau nu sunt sprijinite 
prin facilitati care pot fi adoptate la nivel local, acestea isi vor reveni mai greu din lipsa sau 
incetarea activitatii in context COVID, sau se vor reloca in judete care sunt prietenoase cu 
mediul de afaceri. In consecinta, autoritatile locale vor avea incasari mai mici fata de anii 
precedenti, iar serviciile publice vor avea de suferit. 
 
2. Adoptarea unui pachet de masuri de sprijin pentru firmele din judetul Buzau 
 
Pentru sprijinirea afacerilor din judetul Buzau, exista oportunitati de finantare prin 
programe de sprijin cu fonduri europene: PNDR, POR, POC, Masurile 1, 2 din pachetul 
COVID, finantarea pentru firmele din doemniul HORECA. Aceste finantari apar rar, intr-un 
ciclu de bugetare UE de 7 ani. Firmele din judet au nevoie de sprijin anual, predictibl, pentru 
a-si dezvolta activitatea sau pentru a initia afaceri noi (start-up-uri). Asadar, autoritatile 
locale pot lansa un pachet de masuri de sprijin pentru firmele din judetul Buzau, care sa 
contina urmatoarele actiuni: 

 oferirea de sprijin din partea autoritatiore locale pentru accesarea de fonduri 
europene pentru dezvoltarea IMM, prin reducerea birocratiei, reducerea timpului 
de obtinere de avize, infiintarea unui birou de consiliere pentru IMM-uri. 

 diminuarea taxei de afisaj. 

 diminuarea taxelor pentru tarabe in piete. 

                                                           
1 Sursa: Strategia de Dezvoltare Durabila a judetului BUZAU pentru perioada 2021 – 2027. 
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 diminuarea taxelor de drum pentru accesul din DN catre punctele de lucru ale 
firmelor. 

 infiintarea unei Zone Metropolitate a municipiului Buzau si comunele limitrofe. 

 simplificarea procedurilor pentru obtinerea de autorizatii in cadrul UAT Buzau. 

 scutirea impozitarii pentru firmele care desfasoara servicii de utilitate publica. 
infiintarea unei zone ITI Buzau - Prahova - Vrancea. 

 infiintarea unei platforme cu sesizari pentru semnalarea afacerilor "la negru" - in 
special in domenii precum frizerii / saloane infrumusetare / mobila. 

 digitalizarea serviciilor pentru certificatele de urbanism la nivelul primariilor si CJ. 

 desemnarea unui responsabil cu mediul de afaceri in cadrul CJ Buzau. 

 
 
Recomandări 

 
Adoptarea unui pachet de masuri care sa sprijine firmele din judetul Buzau ar ajuta atat 
bugetul local, cat si cetatenii din judet, care vor beneficia de optiuni mai multe pentru 
gasirea unui loc de munca. Masurile minime cuprinse in acest pachet constau din infiintarea 
unei Zone Metropolitate a municipiului Buzau si comunele limitrofe, simplificarea 
procedurilor pentru obtinerea de autorizatii in cadrul UAT Buzau, scutirea impozitarii pentru 
firmele care desfasoara servicii de utilitate publica, infiintarea unei zone ITI Buzau - Prahova 
- Vrancea, digitalizarea serviciilor pentru certificatele de urbanism la nivelul primariilor si CJ, 
desemnarea unui responsabil cu mediul de afaceri in cadrul CJ Buzau. 
 
 

 


