
III. PROGRAMUL CONSILIULUI JUDEŢEAN ILFOV DE DEZVOLTARE ECONOMICO - SOCIALĂ  
A  JUDEŢULUI ILFOV    2007-2013

1. INTEGRARE EUROPEANĂ
Nr. 
crt. OBIECTIVUL ACŢIUNEA PERIOADA

1. Fundamentarea 
politicilor publice pe 
principiile  şi 
orientările formulate în 
documentele Uniunii 
Europene

- Elaborarea şi adoptarea de hotărâri, strategii şi programe pe baza Strategiei de Dezvoltare 

Durabilă  a  Uniunii  Europene,  Politicilor  de  Dezvoltare  Regională,  Politicii  Agricole 

Comune şi a altor documente programatice ale Uniunii Europene;

-  Realizarea  unui  plan  de  acţiune  pentru  implementarea  politicilor  publice  ale  Uniunii 

Europene la nivelul judeţului

2007-2013

permanent

  2007-2013
     anual

2. Creşterea gradului de 
absorbţie a fondurilor 
nerambursabile la 
nivelul Consiliului 
Judeţean ILFOV 

-  Întocmirea unui portofoliu de proiecte pentru dezvoltarea economico-socială a judeţului 

în vederea accesării fondurilor fondurilor structurale 

- Întocmirea şi depunerea de cereri de finanţare, în vederea obţinerii de fonduri externe 

nerambursabile,  în  cadrul  programelor  pentru  care  administraţia  publică,  în  special 

Consiliul Judeţean ILFOV, este aplicant eligibil;

- Oferirea de informaţii cu privire la lansarea programelor cu finanţare externă ai căror 

aplicanţi eligibili sunt Consiliile Locale şi acordarea de sprijin în întocmirea cererilor 

de finanţare;

-  Mediatizarea  programelor  guvernamentale,  ale  Delegaţiei  Comisiei  Europene  şi  ale 

organizaţiilor din ţară sau străinătate prin care se acordă asistenţă financiară României;

Ian 2007

 
  2007-2013

2007-2008
permanent

2007-2013
    permanent 



Nr. 
crt. OBIECTIVUL ACŢIUNEA PERIOADA

3. Creşterea capacitaţii 
instituţionale a 
administraţiei publice 
în ceea ce priveşte 
procedurile europene 
cu privire la derularea 
fondurilor de 
preaderare, de 
coeziune şi a celor 
structurale

- Pregătirea funcţionarilor publici  din cadrul Consiliului  Judeţean ILFOV în vederea 

accesării fondurilor structurale;
   2007-2013

permanent

4. Întărirea colaborării 
cu societatea civilă în 
scopul reducerii 
riscurilor culturale 
datorate procesului de 
europenizare

- Realizarea unei părţi însemnate a serviciilor publice de interes local printr-un parteneriat 
activ  cu  societatea  civilă,  pentru  rezolvarea  în  comun  a  unor  probleme  specifice 
comunităţii, acolo unde ONG-urile sunt mai eficiente decât administraţia;

- Întâlniri lunare  între administraţia publică şi societatea civilă pentru găsirea soluţiilor şi 
stabilirea responsabilităţilor în cadrul parteneriatului, în aşa fel încât, proiectele comune să 
atingă convergenţa cu practicile din Uniunea Europeană.

- Sprijinirea ONG-urilor din judeţ pentru realizarea Forumului anual judeţean al acestora
-  Informarea  şi  acordarea  de  asistenţă  de  specialitate  ONG-urilor  din  judeţ  pentru 
accesarea de fonduri interne şi internaţionale, în sprijinul activităţilor pe care doresc să le 
realizeze în folosul comunităţii.

2007-2013

2007-2013

2007-2013

2007-2013
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2. MEDIUL DE AFACERI

Nr. 
crt. OBIECTIVUL ACŢIUNEA PERIOADA

1. - Participarea  unor  organizaţii  de  specialitate  (ex.  Transparency  International)  la 
dezbaterea, monitorizarea şi aplicarea în practică a obiectivelor mediului de afaceri 
local, în relaţia cu instituţiile şi organismele publice, acestea reprezentând o garanţie 
pentru desfăşurarea corectă şi fermă a activităţii în relaţiile cu terţii;

- Organizarea  de  întâlniri  lunare  între  reprezentanţii  mediului  de  afaceri  şi  cei  ai 
Consiliilor  locale şi  ai  Consiliului  Judeţean ILFOV, în vederea identificării  de noi 
oportunităţi;

- Realizarea,  la  fiecare  Consiliu  local,  a  unui  punct  de informare privind mediul  de 
afaceri local şi zonal, prezentând rezultatele unor firme private cu rezultate pozitive 
obţinute în activitate, pentru a încuraja şi dezvolta mediul de afaceri privat, local şi 
pentru a promova, generaliza şi implementa iniţiativa şi experienţa lor şi în zonele 
limitrofe;

- Crearea unor baze de date la nivel local, cu activele disponibile (terenuri care se pot 
vinde, imobile libere etc.) care ar putea trezi interesul întreprinzătorilor locali pentru 
desfăşurarea unei activităţi private.

2007-2013

2007-2013
permanent

2007-2013

2007-2013
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3.  EDUCAŢIE

Nr. 
crt. OBIECTIVUL ACŢIUNEA PERIOADA

1. Îmbunătăţirea 
sistemului de finanţare 
a unităţilor de 
învăţământ 
preuniversitar de stat şi 
a şcolilor speciale

-  Aplicarea  normelor  metodologice  privind  noul  sistem  de  finanţare  în  învăţământul 
preuniversitar de stat

 - Asigurarea fondurilor pentru şcolile speciale

2007 - 2010

2007-2013

2. Reabilitarea şi 
modernizarea unităţilor 
şcolare 

- Înlocuirea instalaţiei interioare existente la şcoli care prezintă un grad avansat de uzură 
fizică şi morală

- Asigurarea  fondurilor  pentru  dotări  necesare  reabilitării  şi  modernizării  unităţilor 
şcolare

2007-2013

 2007-2013
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4. PROTECŢIE SOCIALĂ

Nr. 
crt. OBIECTIVUL ACŢIUNEA PERIOADA

1. Coordonarea 
construcţiei de 
locuinţe sociale şi de 
necesitate conform L 
114 / 1996

- Finalizare construire blocuri apartamente în oraşul Bragadiru  

- Finalizare construire blocuri apartamente în comuna Baloteşti 2007-2013

2. Construcţii locuinţe 
pentru tineri conform 
OG 19 / 1994

- Construire blocuri apartamente în cartierul Henri Coandă- Oraş Voluntari    2007-2013

3. Creşterea ofertei de 
locuinţe în judeţul 
ILFOV 

- Construirea de cartiere rezidenţiale în comune limitrofe prin parteneriate între consilii 

locale şi Consiliul Judeţean ILFOV 
2007 – 2013 

4. Sensibilizarea şi 
informarea opiniei 
publice asupra 
drepturilor 
persoanelor asistate

- Acţiuni de mediatizare în vederea îmbunătăţirii atitudinii şi comportamentului general 

privind problematica integrării în societate a persoanelor cu probleme de ordin social şi 

a familiilor acestora;

- Colaborare cu Inspectoratul Teritorial de Muncă şi organizaţia ,,Salvaţi Copiii", în 

vederea prevenirii/combaterii exploatării copilului prin muncă prin activităţi de 

informare, sesizare, prevenire a abuzurilor;

2007-2013
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Protectie sociala - continuare

Nr. 
crt. OBIECTIVUL ACŢIUNEA PERIOADA

7. Integrarea socială a 
copiilor şi 
tinerilor 
instituţionalizaţi - Furnizarea de servicii de tip rezidenţial şi furnizarea de servicii de recuperare

  2007-2013

8. Crearea unui sistem de 
suport pentru 
persoanele vârstnice

- Stabilirea de parteneriate cu autorităţile administraţiei publice locale sau organisme 

private autorizate pentru dezvoltarea serviciilor sociale comunitare; 

- Stabilirea de parteneriate cu organizaţiile civile şi  cultele religioase furnizoare de 

servicii de asistenţă socială destinate persoanelor vârstnice, fără familie
2007-2013
permanent

9. Continuarea 
descentralizării 
serviciilor din sistemul 
de protecţie a copilului

- Acordarea de consultanţă consiliilor locale în vederea înfiinţării de servicii alternative: 

centre de zi, servicii de asistenţă maternală, servicii de consiliere, servicii de prevenire 

a abandonului şi de menţinere a copilului în propria familie etc.
2007-2013
permanent
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5. SĂNĂTATE

Nr. 
crt. OBIECTIVUL ACŢIUNEA PERIOADA

1.

Îmbunătăţirea 
sistemului de finanţare 
a unităţilor medicale

-  Asigurarea  condiţiilor  de  desfăşurare  a  unei  activităţi  corespunzătoare  a  unităţilor 

sanitare;

- Alocarea de fonduri bugetare pentru dotări independente conform prevederilor legale în 

vigoare pentru unităţile de asistenţă medico-sociale; 

-  Extinderea  şi  recompartimentarea  spaţiului  existent  la  Departamentul  de  Urgenţă  a 

Spitalului  Judeţean Ilfov pentru alinierea acestuia la standardele europene;

- Reparaţie faţadă clădire spital.

2007-2013
anual

2007 – 2008
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6 . AGRICULTURA ŞI DEZVOLTAREA  RURALĂ

Nr.
crt.

OBIECTIVUL ACŢIUNEA PERIOADA

1.  Stimularea 
transformării 
gospodăriilor ţărăneşti 
în ferme familiale cu 
caracter comercial

-  Asistenţă  tehnică  şi  logistica  acordata  fermierilor  in  vederea  întocmirii  de  proiecte 
viabile pentru obţinerea de finanţare nerambursabila pentru modernizarea exploataţiilor 2007-2013

2. Sprijinirea valorificării 
producţiei agricole prin 
masuri de piaţa

- Crearea unei Pieţe de Gross / Centru de marketing al produselor agro - alimentare din 
judeţul ILFOV

- Înfiinţarea de centre de colectare şi sortare a legumelor şi fructelor în judeţul ILFOV 

- Încurajarea  si  sprijinirea  parteneriatului  public  -  privat  in  vederea  achiziţionării 
produselor  agricole de baza,  prin înfiinţarea  in spatii  dezafectate  a  unor centre  de 
preluare 

2007-2013

3. Dezvoltarea si 
modernizarea satelor

- Acordarea  de  asistenta  tehnica  pentru  comunităţile  rurale  incluse  in  Proiectul  de 
Dezvoltare  Rurala  in  vederea  realizării  investiţiilor  care  au  ca  scop modernizarea 
infrastructurii rurale :

2007-2013

4. Implementarea 
tehnicilor agricole 
moderne şi performante 
prin perfecţionarea 
continuă a pregătirii 
profesionale, 
consultanţă agricolă şi 
extensie 

- Organizarea de cursuri de calificare in diverse meserii agricole, in aşa fel încât toţi cei 

care  lucrează  in  domeniu  sa  cunoască  noutăţile  tehnologice,  legislaţia  naţionala  si 

comunitara in domeniu.

- Organizarea, in colaborare cu staţiunile de cercetare-dezvoltare si facultăţile cu profil 
agricol,  de  loturi  demonstrative  la  principalele  culturi  cerute  de  piaţa,  loturi  in  care 

2007-2013
anual
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Implementarea tehnicilor  
agricole  moderne  şi  
performante  prin 
perfecţionarea  continuă 
a pregătirii profesionale,  
consultanţă  agricolă  şi  
extensie - Continuare

producătorilor  agricoli  le  sunt  prezentate  noutăţile  in  domeniu  (soiuri  si  hibrizi, 
tehnologii, sisteme de maşini etc.).

- Organizarea de seminarii, simpozioane, dezbateri, mese rotunde, întâlniri cu producătorii 
agricoli in vederea aducerii la cunoştinţa acestora a noutăţilor in domeniul agricol si a 
supune  dezbaterii  diverse  teme  care  prezintă  interes  din  punct  de  vedere  tehnic, 
tehnologic, legislativ etc..

-  Întocmirea  si  punerea la  dispoziţia producătorilor  agricoli  a  unor proiecte tip pentru 
organizarea  de  microferme  de  creşterea  taurinelor,  ovinelor,  puilor  de  carne,  găinilor 
ouătoare, prepeliţelor, albinelor, viermilor de mătase, producerea ciupercilor, trandafirilor 
altoiţi.

 - Editarea unui periodic, in paginile căruia se vor prezenta lucrări de specialitate, noutăţi 
tehnice si tehnologice, sfaturi practice, noutăţi legislative, editarea de broşuri, pliante de 
popularizare a noutăţilor in domeniul agricol si al integrării europene.

5. Asigurarea sănătăţii 
culturilor si a recoltelor 
prin masuri de 
protecţia plantelor

- Combaterea  dăunătorilor  de  pe  aliniamentele  pomicole  din  judeţ,  in  doua  etape: 

sfârşitul lunii martie, sfârşitul lunii august.

-  Participarea la acţiunea de combatere a bolilor  foliare si  dăunătorilor  la  culturile  de 
cereale păioase.

- Înfiinţarea de culturi  la principalele specii agricole pentru testarea noilor produse de 
combatere  a  bolilor  si  dăunătorilor,  popularizarea  rezultatelor  obţinute  cu  privire  la 
eficacitatea lor si promovarea celor mai competitive produse . 

2007-2013
    permanent

2007-2013

2007-2013
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7. ORDINE PUBLICĂ ŞI ANTICORUPŢIE

Nr. 
crt. OBIECTIVUL ACŢIUNEA PERIOADA

1. Prevenirea şi 
combaterea 
criminalităţii

- Realizarea în comun cu structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor a programului 
anual  pentru prevenirea delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor;

- Realizarea in comun cu structurile Ministerului Administraţiei si Internelor a programului 
anual  pentru prevenirea traficului si consumului de droguri in parteneriat cu ISJ ILFOV, 
DSP ILFOV;

- Realizarea în comun cu structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor a programului 
anual  pentru prevenirea traficului de fiinţe umane în parteneriat cu ISJ ILFOV, organizaţia 
« Şanse Egale pentru Fiecare »;

Ian-feb. 
2007-2013

Ian-feb.
2007-2013

martie
2007-2013

2. Îmbunătăţirea 
climatului de ordine si 
siguranţa publică

- Realizarea Programului de Security Marketing împreună cu Poliţia  de Proximitate pe 
linia prevenirii infracţiunilor de furt din avutul public şi privat;

- Întâlniri periodice între ATOP, administraţiile locale şi societatea civilă; 

- Întâlniri media pentru popularizarea activităţii ATOP;

- Reactualizarea planurilor de ordine şi siguranţă ale localităţilor  pentru identificarea şi 
contracararea factorilor de risc la adresa ordinii publice;

   2007-2010

2007-2013

trimestrial 
2007-2013
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Îmbunătăţirea 
climatului de ordine si 
siguranţa publică
 ( Continuare)

- Acţiuni cu participarea efectivelor de jandarmi şi a reprezentanţilor altor organisme cu 
atribuţii  în  domeniul  ordinii  publice,   sănătăţii,  protecţiei  consumatorilor  şi  a  mediului 
înconjurător;

- Acţiuni în mediul rural împreună cu patrulele de jandarmi pentru prevenirea şi depistarea 
furturilor  de  animale,  sustragerii  de  produse  agricole,  delicte  în  silvicultură,  braconaj 
piscicol şi cinegetic;
-  Monitorizarea  posibilelor  situaţii  conflictuale  interetnice  pentru  aplanarea lor  în  stare 
incipientă evitând transformarea acestora în acte de tulburare a liniştii şi ordinii publice;

-  Înfiinţarea  perimetrelor  de  pază  şi  asigurarea  cu  sisteme  de  alarmare  şi  personal 
specializat;

trimestrial
2007-2013

   2007-2013

  2007-2013

     2007

3. Sporirea siguranţei 
circulaţiei pe drumurile 
publice

- Constituirea unor echipe de voluntari pentru sprijinirea activităţii curente a poliţiştilor din 
structurile de ordine publică;
- Recomandări către ordonatorii de credite pentru asigurarea fondurilor în bugetele locale 
pentru asigurarea siguranţei traficului rutier, sisteme de supraveghere, dirijare şi control al 
traficului;
-  Acţiuni  educaţionale  în  scoli  cu  caracter  preventiv  pentru  eliminarea  pericolului  de 
accidente, privind comportamentul pietonilor şi autovehiculelor;

 2007-2013

2007-2013

lunar
2007-2013

4. Transparenta activităţii 
in elaborarea , 
adoptarea si aplicarea 
hotărârilor cat si in 
procedurile de achiziţii 
publice

- Aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în constituirea şi execuţia 
bugetului;

- Mediatizarea tuturor achiziţiilor publice realizate la nivelul Consiliului Judeţean ILFOV;

2007-2013
   permanent
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8. REFORMA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Nr. 
crt. OBIECTIVUL ACŢIUNEA PERIOADA

1. Reforma serviciilor 
publice de bază şi a 
utilităţilor publice de 
interes judeţean

- Dotarea Serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor al judeţului ILFOV cu 
mijloacele  tehnice  şi  materialele  necesare  desfăşurării  activităţii  în  conformitate  cu 
normativul de dotare aprobat de Inspectoratul Naţional de Evidenţă a Persoanelor;

2007-2013

2. Perfecţionarea 
managementului 
resurselor umane

-  Instruirea  funcţionarilor publici  conform modelului  „Licenţei  Europene de Operare  pe 
Computer” (ECDL);

 - Instruirea funcţionarilor publici în domeniile specifice de activitate;

 - Organizarea de sesiuni de instruire a funcţionarilor publici despre fiecare plan de acţiune 
prin care se introduc măsuri de reformă;

2007-2013

3. Creşterea performanţei 
instituţionale a 
administraţiei publice 
prin implementarea 
coerentă şi generalizată 
de sisteme informatice 
integrate

- Realizarea fluxurilor de informaţii electronice între instituţiile administraţiei publice de 
la nivel central şi local;

- Realizarea sistemului integrat informatic - reţeaua Internet – Intranet;
- Implementarea unei aplicaţii informatice pentru înregistrarea şi urmărirea 

corespondenţei;
- Achiziţionarea unui program electronic de evidenţă a populaţiei;

2007 – 2013
2007 - 2010

 2007-2013
 2007-2010

4. Continuarea 
descentralizării şi 
deconcentrării 
serviciilor publice

- Amenajarea unei săli destinată publicului, sală ce va fi dotată cu aparatura necesară 
pentru preluarea şi înregistrarea în format electronic a cererilor 

- Introducerea procesului de certificare a calităţii serviciilor pentru cetăţeni

2007 – 2008

2007 – 2008
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- Aplicarea măsurilor de descentralizare fiscală
2007-2013

9. TURISM

Nr. 
crt. OBIECTIVUL ACŢIUNEA PERIOADA

1. Creşterea atractivităţii 
turistice şi implicit 
dezvoltarea serviciilor 
turistice în judeţul 
ILFOV

-  Realizarea  inventarului  obiectivelor  turistice  de  pe  raza  judeţului,  configurarea 
Registrului patrimoniului turistic al acestuia cuprinzând elemente de ordin turistic, istoric, 
muzeal, etnografic, folcloric, etc.

- Dezvoltarea zonelor de agrement  din judeţul ILFOV

- Întocmirea unor studii de fezabilitate privind valorificarea potenţialului turistic al zonelor
          de interes turistic, agrement, cultural-istoric

2007-2013

2007-2013

Consiliul Judetean ILFOV 131



10. DEZVOLTARE REGIONALĂ

Nr. 
crt. OBIECTIVUL ACTIUNEA PERIOADA

1. Întărirea şi extinderea 
cooperării Consiliului 
Judeţean ILFOV cu 
instituţii şi organizaţii 
internaţionale şi 
regionale

- Participarea  Consiliului  Judeţean  ILFOV,  în  calitate  de  membru,  la  acţiunile  şi 
întâlnirile organizate de Adunarea Regiunilor Europene şi iniţierea de proiecte comune 
cu alte regiuni membre;

- Iniţierea şi menţinerea relaţiilor internaţionale de cooperare şi colaborare cu parteneri 
externi 

2007 – 20013 
potrivit 

calendarului de 
întâlniri

2007-2013

2. Dezvoltarea economică 
sustenabilă şi sprijin 
pentru IMM-uri 

- Parc tehnologic şi ştiinţific 

- Parcuri industriale în oraşele judeţului ILFOV 

- Centru expoziţional 

- Centru de consultanţă pentru IMM-uri 

2007 – 2013

2007 – 2013 
2007 – 2013

2007 – 2013 

3. Asigurarea dezvoltării 
urbane policentrice, 
neîngrădită de limite 
administrative 
convenţionale

- Promovarea proiectelor de infrastructură şi dotări, cu prioritate în localităţile cu rol de 
polarizare în teritoriul rural – viitoare localităţi urbane

   2007-2013

4. Creşterea 
competitivităţii şi a 
convergenţei intra-

- Întocmirea unei baze de date regionale care să sprijine analiza şi decizia administrativă 
în  diverse  sectoare  de  activitate  –  sănătate,  cultură,  economie,  turism,  protecţia 
mediului etc.

  2007-2013

Consiliul Judetean ILFOV 132



regionale în privinţa 
actului administrativ

11. AMENAJAREA TERITORIULUI 

Nr. 
crt. OBIECTIVUL ACŢIUNEA PERIOADA

1. Asigurarea suportului 
cadastral pentru 
unităţile administrativ 
teritoriale

- Delimitarea teritoriilor administrative ale comunelor nou înfiinţate:
         1 Decembrie
          Copăceni

2007

2. Acordarea de asistenţă 
de specialitate 
Consiliilor Locale

- Sprijinirea Consiliilor Locale în vederea constituirii structurilor proprii de specialitate în 
domeniul amenajării teritoriului şi urbanism
- Furnizarea de informaţii de specialitate
- Monitorizarea de către structurile de specialitate de la nivelul  judeţului  a modului de 
lucru al structurilor de specialitate din comune

2007 – 2013 
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12. INFRASTRUCTURĂ ŞI GOSPODĂRIE COMUNALĂ

Nr. 
crt. OBIECTIVUL ACŢIUNEA PERIOADA

1. - Dezvoltarea şi 
modernizarea reţelei de 
drumuri comunale pietruite 
cf. HG 577/1997

Asfaltare drumuri comunale pietruite;  
Pietruirea şi asfaltare drumuri comunale : 2007 – 2010

2. - Repararea şi 
întreţinerea reţelei de 
drumuri judeţene cu 
fonduri din transferuri 
consolidabile de la 
bugetul de stat 

Lucrări de reparaţii şi întreţinere pe drumurile judeţene 2007-2013
anual

3. - Modernizarea reţelei 
de drumuri judeţene 
din fonduri proprii C.J. 
ILFOV

-DJ 601A Chiajna, km 0+500, km 7+500
-DJ 602 Săbăreni-Buftea
-DJ 601A Şosea centură-Dragomireşti, km 7+342 – km11+500
-DJ 401A Măgurele- Jilava
-DJ 401A Şosea centură-Berceni, km 6+500 –km 12+200
-DJ 602 Şosea centură-Domneşti, km 5+000 – km 10+950
-DJ 401D 1 Decembrie-Copăceni-Vidra
-DJ 301B Găneasa-DN3, km 0+000 – km 3+200
-DJ 100 Otopeni-limită jud. Călăraşi, km 0+000 – km 35+000 
-DJ 602 Şosea centură-Domneşti
-DJ 301B Găneasa-DN3
-DJ 200 Dascălu-Gagu, km 6+500 – km 12+200
- DJ 301A Glina-Bălăceanca-Poşta, km 7+400 -  km 12+200

2007-2011
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7. Extindere reţele el. în 
mediul urban

Extindere reţele electrice pentru branşarea de noi gospodării 2007-2010

8. Extindere reţele m. Rural Extindere reţele electrice pentru branşarea de noi gospodării 2007-2011

13. PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Nr. 
crt. OBIECTIVUL ACŢIUNEA PERIOADA

1. Întărirea capacităţii de 
implementare a 
legislaţiei în domeniul 
informaţiei de mediu

- Funcţionarea în mod permanent  a Comisiei de Analiză Tehnică prin Ordin comun al 
Prefectului şi Consiliului Judeţean ILFOV ( art.4 alin.2 din Hg.918 /2002);
- Realizarea bazei de date privind informaţia de mediu prin:
       a. registru cu informaţia de mediu deţinută
     b. registru pentru înregistrarea solicitărilor de informaţii de mediu;

       c. registrul cu informaţia de mediu difuzată din oficiu;
-  Organizarea  şi  dotarea  unui  spaţiu  pentru  consultare  de către  public  a  registrelor  cu 
informaţia de mediu;

săptămânal

2007-2013

2007-2008

2. Consolidarea 
capacităţii de 
implementare în 
domeniul gestionării 
deşeurilor

- Management Integrat al deşeurilor în judeţul ILFOV 
- Colectarea şi transmiterea datelor pentru realizarea bazei de date privind ambalajele şi 
deşeurile de ambalaje la nivel judeţean şi regional;
- Urmărirea înfiinţării de puncte de colectare selectiva a deşeurilor în fiecare oraş;
  - Colectarea datelor de la nivelul judeţului în vederea elaborării Planului Regional de 
Gestionare a Deşeurilor;
-  Organizarea  campaniilor  de  conştientizare  a  populaţiei  privind  colectarea  selectivă  a 
deşeurilor;
 - Urmărirea înfiinţării de puncte de colectare la nivelul fiecărui oraş;
- Urmărirea realizării bilanţurilor de mediu pentru depozitele de deşeuri existente; 
 -  Urmărirea  respectării  calendarului  de  închidere  etapizată  a  depozitelor  de  deşeuri 
nepericuloase existente la nivelul judeţului;

2007-2013

Consiliul Judetean ILFOV 135



 - Urmărirea conformării cu criteriile de acceptare la depozitare a deşeurilor periculoase  in 
depozite conforme din punct de vedere constructiv;
-  Reactualizarea  bazei  de  date  privind  nămolurile  de  la  staţiile  de  epurare  folosite  in 
agricultură ( transmiterea de chestionare şi completarea lor); 2007-2013

Nr. 
crt. OBIECTIVUL ACŢIUNEA PERIOADA

3. Consolidarea 
capacităţii de 
implementare a 
legislaţiei in domeniul 
protecţiei naturii

-  Participarea  la  seminarul  privind implementarea  prevederilor  Directivelor  Habitate  şi 
Păsări – Reţeaua europeană Natura 2000;

- Identificarea ariilor naturale protejate şi a altor areale care întrunesc condiţiile desemnării 
Ariilor de protecţie specială Avifaunistică conform Directivei Păsări;

- Stabilirea listei de specii de păsări care necesită acţiuni de conservare la nivel teritorial;
 
- Educarea şi informarea publicului precum şi consultarea acestuia in cazul unor proiecte 
sau  planuri  care  pot  avea  efect  semnificativ  asupra  ariilor  speciale  de  protecţie 
avifaunistică;

- Identificarea ariilor protejate existente şi a altor zone care îndeplinesc criteriile pentru 
reţeaua Natura 2000.

2007-2013

4. Consolidarea 
capacităţii de 
implementarea a 
legislaţiei in domeniul 
poluării fonice

-  Nominalizarea  drumurilor  principale  cu  un trafic  mai  mare  de  6  milioane  treceri  de 
vehicule/ an;
 
- Identificarea căilor ferate cu un trafic mai mare de 60mii treceri /an.

2007-2013

5. Asigurarea unei calităţi 
corespunzătoare a apei 
potabile

- Monitorizarea calităţii apei potabile la sursele de suprafaţă;
 
- Verificarea surselor de adâncime individuale şi locale.

2007-2013
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14. CULTURA

Nr. 
crt.

OBIECTIVUL ACŢIUNEA PERIOADA

1. Modernizarea 
instituţiilor de cultura

- înfiinţarea de biblioteci comunale

- înfiinţare de şcoli populare de artă

- înfiinţarea de case de creaţie 2007-2013

2. Cercetarea, protejarea 
şi îmbogăţirea 
patrimoniului cultural

- întreţinerea şi recondiţionarea monumentelor istorice şi de artă

- construirea de monumente ce evocă momente reprezentative din istorie

- construirea unor monumente ce reprezintă personalităţi istorice sau locale 2007-2013

3. Valorificarea 
patrimoniului cultural

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale ILFOV
- Editarea de DVD-uri conţinând filme documentare de specialitate în vederea promovării 

acestora în mass-media naţională şi internaţională.

- Editarea de CD-uri document conţinând înregistrări de arhivă ale celor mai importanţi 

rapsozi din ILFOV şi distribuirea acestora în sistemul de centre culturale din ţară şi din 

străinătate în vederea promovării culturii tradiţionale româneşti

  2007-2013
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15. RELAŢII INTERETNICE

Nr. 
crt. OBIECTIVUL ACŢIUNEA PERIOADA

1. Implementarea 
strategiei de 
îmbunătăţire a situaţiei 
rromilor, realizarea 
cadrului social în care 
rromii se pot afirma.

- Întărirea parteneriatului cu ONG-urile rrome din judeţ în cadrul unor întâlniri lunare în 

vederea identificării şi găsirii soluţiilor de rezolvare a problemelor etniei;

-  Consultanţă  şi  sprijin  logistic  pentru  ONG-urile  rrome  în  folosirea  programelor  de 

finanţare pentru realizarea unor  proiecte proprii sau în parteneriat cu administraţia publică.

2007-2013
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