
ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind accesarea fondurilor aferente Programului Operaţional Dezvoltarea 

Capacităţii Administrative (PODCA) Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea 

calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe 

descentralizare, Domeniul Major de Intervenţie 2.2 – Îmbunătăţirea calităţii 

şi eficienţei furnizării serviciilor, Operaţiunea – Introducerea şi menţinerea în 

funcţiune a sistemelor de management, inclusive ISO şi EMAS de către 

Consiliului Judeţean Ilfov, prin Proiectul „Introducerea sistemelor de 

management al calităţii conform standardelor internaţionale ISO şi 

EMAS în cadrul Consiliului Judeţean Ilfov”

Consiliul Judeţean Ilfov,

Având în vedere :

- Programul Operaţional  Dezvoltarea  Capacităţii  Administrative  Axa 

prioritară  2  –  Îmbunătăţirea  calităţii  şi  eficienţei  furnizării  serviciilor 

publice, cu accentul pus pe descentralizare, Domeniul Major de Intervenţie 

2.2 – Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor, Operaţiunea – 

Introducerea  şi  menţinerea  în  funcţiune  a  sistemelor  de  management, 

inclusive ISO şi EMAS;



- Expunerea  de  motive  a  Preşedintelui  şi  Vicepreşedinţilor  Consiliului 

Judeţean Ilfov înregistrată sub nr. ............ din .......................;

- Raportul compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean 

Ilfov înregistrat cu nr............... din ............................;

- Raportul de avizare al Comisiei de buget, finanţe, bănci, prognoze şi studii 

economice;

- Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală,  juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi  libertăţilor cetăţeneşti;

- Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  servicii  publice,  sociale,  comerţ, 

privatizare şi integrare europeană.

În conformitate cu prevederile :

- HG nr. 957/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în 

cadrul operaţiunilor finanţate prin programe operaţionale;

- Ordinul  nr.  50  din  14  ianuarie  2004  privind  stabilirea  procedurii  de 

organizare  şi  coordonare a schemelor de management  de mediu şi  audit 

(EMAS) în vederea participării voluntare a organizaţiilor la aceste scheme;

- Ordinul nr. 1201 din 7 noiembrie 2006 privind regulamentul de organizare 

şi funcţionare al comisiei pentru acreditarea persoanelor fizice şi juridice ca 

verificatori de mediu;

- Ordinul nr. 1018 din 26 septembrie 2006 pentru aprobarea procedurii de 

înregistrare a organizaţiilor la schema de management de mediu şi  audit 

(EMAS);

- Regulamentul  CE  nr.  761/2001  care  permite  participarea  voluntară  a 

orgaizaţiilor  la  Schema Comunitară de ecomanagement şi  audit  (EMAS) 

denumit şi Regulament EMAS;

- OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului;

- OUG nr. 78/2002 privind regimul deşeurilor;



- Ordinul  nr.  756  din  03.11.1997  privind  aprobarea  reglementărilor 

referitoare la evaluarea poluării mediului;

- Legea nr. 107 din 25.09.1996 legea apelor;

- Legea nr. 245 din 09.06.2004 privind securitatea generală a produselor, ce 

adoptă Directiva nr. 2001/95/CE.

În temeiul  art.91 alin.1 lit.”d”,  coroborat cu alin.  5 lit.  „a”, pct.2 şi art.97 din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE :

 Art.1  Se aprobă participarea Consiliului Judetean Ilfov  in cadrul  programului 

Programului  Operaţional  Dezvoltarea Capacităţii  Administrative (PODCA) Axa 

prioritară 2 – Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu 

accentul  pus  pe  descentralizare,  Domeniul  Major  de  Intervenţie  2.2  – 

Îmbunătăţirea  calităţii  şi  eficienţei  furnizării  serviciilor,  Operaţiunea  – 

Introducerea  şi  menţinerea  în  funcţiune a  sistemelor  de  management,  inclusive 

ISO şi EMAS de către Consiliului Judeţean Ilfov, prin Proiectul „Introducerea 

sistemelor  de  management  al  calităţii  conform standardelor  internaţionale 

ISO şi EMAS în cadrul Consiliului Judeţean Ilfov;

  Art.2 In cazul obtinerii finantarii externe pentru proiectul prevazut la art.1, se 

aproba plata cofinantarii de 2%  din valoarea  cheltuielilor eligibile din valoarea 

totala de proiect de maxim 500.000 lei (TVA inclus)

Art.3  Se  împuterniceşte  Preşedintele  Consiliului  Judeţean  Ilfov  să  semneze 

Contractul de finanţare, precum şi toate documentele aferente.  

Art.4  Se  aprobă  constituirea   unităţii  de  implementare  a   proiectului   în 

componenta prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.



 Art.5 Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

PREŞEDINTE,

Cristache RĂDULESCU

Avizează,

SECRETAR AL JUDEŢULUI

Monica TRANDAFIR

Nr ..........

Din ............... 2011



ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr. ……… din ……… 2011

EXPUNERE DE MOTIVE

Programul Operaţional  Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA), 

prin  Axa prioritară  2  –  Îmbunătăţirea  calităţii  şi  eficienţei  furnizării  serviciilor 

publice, cu accentul pus pe descentralizare, Domeniul Major de Intervenţie 2.2 – 

Îmbunătăţirea  calităţii  şi  eficienţei  furnizării  serviciilor,  Operaţiunea  – 

Introducerea şi menţinerea în funcţiune a sistemelor de management, inclusiv ISO 

şi EMAS, se concentrează pe calitatea furnizării serviciilor publice. 

Consolidarea capacităţii  administrative în ceea ce priveşte managementul 

calităţii, promptitudinea şi evaluarea serviciilor este considerată un element cheie 

în îmbunătăţirea eficienţei serviciilor publice.

Indicatorii  de  rezultat  anticipează  introducerea  standardelor  de  cost  şi 

calitate  şi  a  unui  mecanism  de  evaluare  a  performanţelor  în  ceea  ce  priveşte 

furnizarea  de  servicii.  Eficienţa  furnizării  de  servicii  va  fi  monitorizată  prin 

indicatori de eficacitate. 

Acest  domeniu  major  va  sprijini  atât  activităţi  de  instruire  şi  asistenţă 

tehnică pentru iniţiativele locale de simplificare administrativă, cât şi analize de 

cost şi creştere a promptitudinii în furnizarea serviciilor publice.



Serviciile  publice  trebuie  să  fie  furnizate  conform unui  set  de  principii 

generale  (de  exemplu:  egalitate,  imparţialitate,  continuitate,  regularitate, 

transparenţă,  libertatea  alegerii,  amabilitate,  promptitudine,  consultare  şi  „value 

for money”). Furnizarea serviciilor trebuie să se bazeze pe standarde şi obiective 

măsurabile în raport cu performanţa reală. Proiectul „Introducerea sistemelor de 

management al calităţii conform standardelor internaţionale ISO şi EMAS în 

cadrul Consiliului Judeţean Ilfov” urmăreşte să îmbunătăţească serviciile oferite 

cetăţenilor şi se aplică administraţiei publice locale, respectiv Consiliului Judeţean 

Ilfov.

Cofinanţarea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  pentru  proiectul  „Introducerea 

sistemelor  de  management  al  calităţii  conform standardelor  internaţionale 

ISO şi EMAS în cadrul Consiliului Judeţean Ilfov” urmează a fi în procent de 

2%  (respectiv  maxim  10.000  lei)  din  valoarea  totală  (maxim  500.000  lei)  a 

proiectului câştigat.

Pentru  aceasta  am iniţiat  proiectul  de  hotărâre pe  care  îl  supunem spre 

dezbatere şi aprobare plenului Consiliului Judeţean Ilfov.  

PREŞEDINTE,

Cristache RĂDULESCU

VICEPREŞEDINTE, VICEPREŞEDINTE,

Cristina MANICEA   Gheorghe ROMAN



ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Compartimentul Integrare Europeană şi Reformă

Nr. ……… din ………2011

RAPORT

Strategia naţională de dezvoltare a serviciilor către cetăţean are în vedere 

stabilirea liniilor directoare şi a unui cadru instituţional coerent în scopul de a crea 

un sistem unitar şi comprehensiv de servicii, capabil să asigure creşterea calităţii 

vieţii persoanei.

Odată cu aderarea României la uniunea Europeană, ţara noastră trebuie să 

se alinieze şi să respecte normele internaţionale. În ceea ce priveşte normele ISO şi 

EMAS, pachetul de norme s-a dezvoltat repede, ajungând să fie standardizat la 

nivel internaţional prin familia ISO 9000, înlesnind pe această cale promovarea 

încrederii atât de necesară globalizarii comerţului, economiei, cât şi a securităţii 

utilizării acestor produse. Creşterea încrederii în furnizor, devenită o cerinţă din ce 

în  ce  mai  stringentă  odată  cu  creşterea  complexităţii  produselor  şi  a  riscurilor 

asociate utilizării acestora, a condus la apariţia standardelor ISO.

În  acest  context,  managementul  calităţii  oferă  acea  coordonare  a 

activităţilor  care  permite  orientarea  şi  controlul  unei  organizaţii,  în  probleme 

legate de calitate.



Seria  de  standarde  ISO 9000 din  2000  reprezintă  cadrul  normativ  care 

asigură  bazele  necesare  pentru  proiectarea,  implementarea  şi  certificarea 

sistemelor de management al calităţii.

 de  ordin  extern:  creşterea  încrederii  cetăţenilor  în  administraţia  publică 

locală, îmbunătăţirea imaginii administraţiei.

Un  sistem  de  management  de  mediu  este  un  sistem  în  care  se  doreşte 

reducerea la minumim a poluării mediului înconjurător şi a consumului de resurse.

Standardul  ISO 14001 se  aplică  acelor  aspecte  de  mediu  asupra  cărora 

organizaţia are control, sau asupra cărora este posibil să aibe influenţă.

ISO  14001  a  preluat  elementele  de  bază  ale  unui  sistem  continuu  de 

planificare  şi  implementare  şi  le-a  adaptat  nevoilor  de  îmbunătăţire  continuă a 

performanţei de mediu ale intreprinderilor din întreaga lume. ISO 14001 este astfel 

conceput încât este aplicabil la aproape orice tip de organizaţie.

Avantajele implementării ISO 14001 sunt:

 o abordare sistematică a tuturor activităţilor relevante referitoare la mediu 

conduce la o reducere a riscului de modificare negativă a mediului;

 îmbunătăţirea performanţei referitoare la mediu a companiei, inclusiv 

calitatea referitoare la mediu a serviciilor oferite cetăţenilor;

 creşterea încrederii comunităţii şi autorităţilor în activităţile referitoare la 

mediu ale administraţiei publice locale;

 reducerea costurilor de mediu prin intermediul unei gândiri şi a unor acţiuni 

sistematice şi de perspectivă;

 îmbunătăţirea angajamentului şi a motivării angajaţilor;

 îmbunătăţirea imaginii şi a competitivităţii administraţiei publice prin 

intermediul activităţilor documentate şi susţinute referitoare la mediu;

Avantajele implementării şi certificării ISO 9001 sunt: 

 de ordin intern: se asigură aplicarea în mod permanent a 

sistemului de management al calităţii; 



 o integrare facilă într-un sistem existent de management al calităţii.

EMAS este  un  instrument  voluntar  pentru  evaluarea,  raportarea  şi 

îmbunătăţirea  continuă  a  performanţei  de  mediu  a  organizaţiilor.  EMAS  se 

adresează  atât  companiilor  mari,  cât  şi  celor  mici  şi  mijlocii,  dar  mai  ales 

administraţiei  publice  locale  şi  centrale.  EMAS  a  devenit  mai  puternic  prin 

integrarea cerinţelor ISO 14001 ca sistem de management de mediu.

Printre obiectivele EMAS figurează îmbunătăţirea performanţei de mediu, 

conformarea cu legislaţia din domeniu şi informarea publicului asupra măsurilor 

luate în domeniul protecţiei mediului.

Avantajele implementării EMAS sunt:

 management de mediu calitativ datorită utilizării unei scheme avansate;

 contribuţia la managementul riscurilor de mediu ale administraţiei;

 reducerea costurilor la nivelul necesităţilor administraţiei; 

 reducerea  cheltuielilor  datorită  strategiei  de  management  axată  pe 

remediere, igienă şi aplicarea de penalităţi pentru încălcarea legislaţiei;

 beneficii financiare printr-un mai bun control al operaţiilor;

 stimularea proceselor de producţie eco-inovatoare, în timp ce impacturile 

de mediu cresc peste tot în lume;

 verificarea conformării cu legislaţia de mediu prin verificatorul EMAS;

 învăţarea din exemplele pozitive ale altor administraţii;

 credibilitate şi încredere sporite din partea populaţiei asupra autorităţilor 

publice;

 îmbunătăţirea relaţiilor cu comunitatea locală;

 îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, a moralului angajaţilor şi stimularea 

lucrului în echipă.

Cofinanţarea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  pentru  proiectul  „Introducerea 

sistemelor  de  management  al  calităţii  conform standardelor  internaţionale 



ISO şi EMAS în cadrul Consiliului Judeţean Ilfov” urmează a fi în procent de 

2% (maxim 10.000  lei)  din  valoarea  totală  (maxim 500.000  lei)  a  proiectului 

câştigat.

Ţinând cont de prevederile :

- HG nr. 957/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în 

cadrul operaţiunilor finanţate prin programe operaţionale;

- Ordinul  nr.  50  din  14  ianuarie  2004  privind  stabilirea  procedurii  de 

organizare  şi  coordonare a schemelor de management  de mediu şi  audit 

(EMAS) în vederea participării voluntare a organizaţiilor la aceste scheme;

- Ordinul nr. 1201 din 7 noiembrie 2006 privind regulamentul de organizare 

şi funcţionare al comisiei pentru acreditarea persoanelor fizice şi juridice ca 

verificatori de mediu;

- Ordinul nr. 1018 din 26 septembrie 2006 pentru aprobarea procedurii de 

înregistrare a organizaţiilor la schema de management de mediu şi  audit 

(EMAS);

- Regulamentul  CE  nr.  761/2001  care  permite  participarea  voluntară  a 

orgaizaţiilor  la  Schema Comunitară de ecomanagement şi  audit  (EMAS) 

denumit şi Regulament EMAS;

- OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului;

- OUG nr. 78/2002 privind regimul deşeurilor;

- Ordinul  nr.  756  din  03.11.1997  privind  aprobarea  reglementărilor 

referitoare la evaluarea poluării mediului;

- Legea nr. 107 din 25.09.1996 legea apelor;

- Legea nr. 245 din 09.06.2004 privind securitatea generală a produselor, ce 

adoptă Directiva nr. 2001/95/CE.

În temeiul art.91 alin.1 lit.”d”,  coroborat cu alin. 5 lit. „a”, pct.2 şi art.97 

din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, dar şi de faptul că acest proiect contribuie la îndeplinirea 



obiectivelor asumate în cadrul Planului Regional de Dezvoltare 2007-2013,  am 

întocmit  proiectul  de  hotărâre  alăturat  pe  care  îl  supunem  spre  dezbatere  şi 

aprobare în şedinţa Consiliului Judeţean Ilfov.   

 

     DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI

  ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ    DIRECŢIA ECONOMICĂ

            

Director Executiv, Director Executiv,

      Irina SULIMAN            Bogdan COSTEA

Compartimentul Integrare Europeană şi Reformă,

                                                Mihai STAN


