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I. PREZENTAREA GENERALĂ A JUDEŢULUI ILFOV

1.1. DATE GENERALE 

1.1.1.Aşezarea geografică 

Judeţul Ilfov este situat în partea S-SE a României, la aproximativ 100 km sud 

de munţii Carpaţi, 200 km de Marea Neagră şi 60 de km de fluviul Dunărea în centrul 

Câmpiei Valahe, înconjurând Bucureştiul, capitala României. La rândul său, Judeţul 

Ilfov are ca vecinătăţi judeţul Prahova la nord, Dâmboviţa la est, Giurgiu la sud-vest, 

Călăraşi la sud-est şi Ialomiţa la est. Judeţul Ilfov se întinde pe o suprafaţă de 1583 

km2, fiind cel mai mic judeţ al ţării.(0,67%).  

       Pe teritoriul judeţului se află 101 localităţi dintre care 8 oraşe : Buftea, 

Bragadiru, Chitila, Măgurele, Otopeni, Pantelimon, Popeşti-Leordeni şi Voluntari, 32 

de comune. Reşedinţa judeţului Ilfov se află pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Consiliul Judetean ILFOV                6



 1.1.2.Relief

Judeţul este aşezat în exclusivitate în zona de câmpie, cu o altitudine între 50 şi 

120  m,  aparţinând  subunităţilor  Câmpiei  Vlăsiei  :  câmpiile  Snagovului,  Moviliţei, 

Câlnăului  ş.a,  precum  şi  Câmpia  Bucureştiului,  în  cadrul  căreia  se  evidenţiază 

interfluviile largi (48 km), presărate cu crovuri, movile, văiugi, lacuri. 

1.1.3.Climă

Clima este temperat continentală cu nuanţă excesivă, cu veri călduroase şi ierni 

friguroase, dominate de prezenţa frecventă a maselor de aer rece continental din aest 

sau  arctic  din  nord  şi  de  vânturi  puternice  care  viscolesc  zăpada.  Valorile  medii 

multianuale ale temperaturii aerului înregistrează o uşoară creştere de la N (10,5°C) la 

S (11°C). Temperatura maximă absolută (40°C) a fost înregistrată la Snagov (20 august 

1945), iar temperatura  minimă absolută (-35°C), tot la Snagov (25 ianuarie 1942). 

Amplitudinea  rezultată  din  cumularea  valorilor  extreme (75°C),  precum şi  aceea  a 

mediilor lunare ale temperaturii aerului (25°C), reflectă caracterul continentalismului 

accentuat al climatului judeţului Ilfov. Cantitatea medie multianuală a precipitaţiilor, 

oscilează  în  jurul  valorii  de  500  mm  (la  Brăneşti  şi  Vidra).  Regimul  eolian  se 

caracterizează prin predominanţa vânturilor dinspre N-E (21,6%) şi E (19,7%) care bat 

cu viteze medii anuale de 2-2,5 m/s, cu maxime pe timpul iernii  ce pot depăşi 125 

km/oră.
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1.1.4.Reţeaua hidrografică

 În  trecut,  zona  era  acoperită  de  foarte  cunoscutul  Codru  al  Vlăsiei,  devenit 

Câmpia  Vlăsiei,  care  este  străbătută  acum  de  râurile  Ialomoţa,  Argeş,  Sabar  şi 

Dâmboviţa.  De asemenea există  şi  o serie de râuri  mai  mici care îşi  au obârşia pe 

teritoriul  judeţului  Ilfov  :  Pasărea,  Mostiştea,  Ilfov,  Câlnău,  Cociovaliştea,  Slotea, 

Cocioc,  Vlăsia  etc.  Reţeaua  hidrografică  are  o  densitate  de  0,2-0,3  km/km2,  multe 

dintre râurile mici având un curs semipermanent, secând în timpul verilor secetoase. 

Lacurile naturale şi antropice sunt concentrate cu precădere în partea de N, de V şi de E 

a judeţului. Cele mai importante lacuri sunt : Snagov, Căldăruşani, Buftea, Buciumeni. 

Suprafaţa ocupată de ape este de 5479 ha.

1.1.5.Resurse naturale 

În subsolul judeţului Ilfov, resursele naturale sunt limitate, fiind depistate câteva 

zăcăminte  de  ţiţei  şi  gaze  naturale,  în  special  în  localităţile  Periş,  Moara  Vlăsiei, 

Pasărea,  Căţelu,  Bragadiru,  Jilava.  Exploatările  de  nisip  şi  balast  se  efectuează  în 

albiile râurilor mari, în special în lunca Argeş-Sabar (la Bragadiru şi Jilava).

1.1.6.Scurt istoric 

Teritoriul  judeţului  Ilfov  de  astăzi  a  cunoscut  o  îndelungată,  permanentă  şi 
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intensă  locuire  încă  de  pe vremea  pietrei  cioplite  cu 

150.000  ani  în  urmă.  Dovezile arheologice  atestă  prezenţa 

omului pe acest teritoriu încă din paleolitic (zona 

Pantelimon, Măgurele), neolitic (zonele Cernica şi Jilava) şi din epocile bronzului şi 

fierului din care se detaşază vestigiile geto-dacice apoi cele romane şi româneşti.

Descoperirile făcute pe malurile râului Colentina stau mărturie că această zonă a fost 

locuită din cele mai vechi timpuri.

O minuţioasă cercetare a zonei dovedeşte că se înregistrează peste 45 de puncte 

arheologice, dintre care menţionăm :

• vatra de locuire paleolitică; 

• aşezare - neolitică; 

• opt aşezări din epoca bronzului; 

• patru aşezări din epoca fierului; 

• douăsprezece aşezări din sec. III-V; 

• două aşezări din sec. V-VII; 

• cinci aşezări din sec. IX-XI. 

Despre existenţa geto-dacilor pe aceste plaiuri stă mărturie: “Tezaurul monetar 

geto-dacic”.

Bogăţia descoperirilor arheologice - relicve, inscripţii, etc. - se întinde până în 

secolele XIV-XVI, când apar primele închegări politice - cnezatele şi voievodatele. De 

la crearea Valahiei, în a doua jumătate a secolului XIV, până în secolul XVI au apărut 

o mulţime de târguri sau mici aşezări. Numele Ilfov a fost atestat prima dată în 1482, 

printr-o donaţie către mănăstirea Snagov a domnitorului Vlad Călugărul. Localităţile 

de  pe  teritoriul  judeţului,  precum  Snagov,  Chitila,  Afumaţi  şi  Tâncăbeşti  au 

supravieţuit până azi. Dar cea mai importantă dintre ele este însăşi capitala. Cu toate că 

Bucureştiul  este  independent  administrativ,  din  toate  celelalte  puncte  de  vedere 
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(geografic,  istoric,  economic) este  strâns  legat  de  Ilfov.  Dar 

regiunea Ilfovului  n-a fost doar un meleag al calmului şi al păcii, 

ci  şi  scena unor crâncene lupte pentru 

independenţă.  Mihai  Viteazul,  una  dintre  figurile  marcante  ale  istoriei  noastre,  a 

câştigat  în  1595  celebra  bătălie  împotriva  turcilor  de  la  Călugăreni,  pe  malurile 

Neajlovului. A fost o victorie crucială pentru realizarea la 1600, a marii uniri a celor 

trei  regiuni  locuite  de  români,  reprezentând  punctul  culminant  al  independenţei 

românilor.  Din păcate,  după moartea  lui  Mihai  Viteazul,  situaţia  revine la  condiţia 

anterioară. După două secole, în 1859, domnitorul Al. I.  Cuza reuşeşte să realizeze 

unirea Moldovei cu Muntenia, stabilind capitala noii Românii la Bucureşti, alegându-şi 

ca rezidenţă principală palatul Brâncoveanu de la Mogoşoaia. Cuza introduce reforme 

administrative  radicale,  bazate  pe  modelul  european.  Acestea  au  fost  continuate  şi 

desăvârşite de către succesorul său la tron, regele Carol I. Sub domnia acestuia, judeţul 

Ilfov  devine  unul  dintre  cele  mai  mari  şi  mai  importante  din  ţară.  Chiar  şi  astăzi 

structura administrativă este asemănătoare, deşi dimensiunea judeţului s-a micşorat.

1.1.7.Populaţia 

Totală: 285.311 locuitori - conform Direcţiei Judeţene de Statistică Ilfov la data 

de 01 01 2006.

Pe sexe: din totalul de 285.311 locuitori, 138946 (48,7%) erau de sex masculin, 

iar 146.356 (51,3%) erau de sex feminin.

Pe medii (urban, rural): din cei 285.311 locuitori, 119.298 locuitori, reprezentând 

41,8% locuiau în mediul urban, iar 166.013 locuitori, reprezentând 58,2% din totalul 

populaţiei, în mediul rural.
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1.1.8.Organizare administrativă

Din  punct  de  vedere administrativ  judeţul  Ilfov  este 

format  din  101  localităţi  din care: 8 oraşe (Buftea, Bragadiru, 

Chitila,  Măgurele,  Otopeni, Pantelimon, Popeşti-

Leordeni şi Voluntari), 32 de comune restul fiind satele aferente. Reşedinţa judeţului 

Ilfov se află pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

1.1.9.Infrastructura 

Aeroport Internaţional Henri Coandă Otopeni

Reţea  de  căi  ferate  –  182 km  (78%  electrificată)  Bucureştiul(centrul 

administrativ al judeţului Ilfov) fiind principalul nod feroviar şi staţie terminus al ţării 

Infrastructura rutieră a judeţului constă din: 

• Două autostrăzi (A1-Bucureşti-Piteşti, A2- Autostrada Soarelui)

• Şapte drumuri naţionale însumând  291 km

• Şoseaua de centură în lungime de 78 km

• Drumuri judeţene  şi comunale în număr de 581

• Străzi în lungime de 132 km, din care  65% modernizate

De asemenea,  infrastructura  conţine  271  km  reţea  apă  curentă  potabilă  şi 

industrială  ,  reprezentând 20 % din necesarul  actual,  .95,5 km reţele de canalizare, 

reprezentând 8 % din necesar.În ceeace priveşte staţiile de epurare, dintr-un necesar de 

apă uzată de epurat de cca. 60,7 mii m3/zi, se epurează în prezent numai 4% (cca. 2,6 

mii m3zi). 

Reţelele de alimentare cu gaze naturale pentru uz casnic deservesc 33 din oraşele 

şi comunele judeţului. 
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Staţiile  de televiziune naţionale,  acoperă întregul teritoriu al judeţilui,  acestea 

fiind suplimentate  de reţele de televiziune prin cablu.

De  asemenea,  teritoriul  judeţean  este  complet  acoperit  de  staţiile  de  radio 

naţionale precum şi de o serie de staţii locale.

Reţeaua  de  telefonie fixă leagă toate localităţile judeţului.

1.2. DIAGNOZA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 

1.2.1. Zone critice sub aspectul poluării atmosferei

La nivelul judeţului Ilfov, în anul 2005, s-a realizat un inventar al deţinătorilor 

de substanţe care epuizează stratul de ozon, după cum urmează:

Agenţi economici care au utilizat tetraclorura de carbon (CTC) şi care în anul 2005- 

2006 au înlocuit-o cu alţi agenţi  de degresare.

România a declarat că la nivelul anului 2006 tetraclorura de carbon nu se mai 

utilizează în activităţi  industriale  de tip deschis  datorită  potenţialului  de epuizare a 

stratului de ozon. Această substanţă, a fost înlocuită cu percloretilena, metiletilcetona, 

tricloretilena. Reprezentarea grafică a utilizării  tetraclorurii de carbon în judeţul Ilfov 

este: 
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Evolutia consumului de tetraclorura de carbon  in judetul Ilfov
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1.2.2. Politici  şi  măsuri  pentru eliminarea  treptată  a  substanţelor  care 

epuizează stratul de ozon

          În conformitate cu prevederile Ord. MMGA nr. 13/2005 - pentru contigentarea 

în anul 2005 a consumului şi a producţiei de substanţe care epuizează stratul de ozon, 

s-au luat masuri de sistare a productiei de CFC (freon)si bromura de metil si se mai 

produc doar sub supraveghere –Haloni (utilizati la transporturi aeriene – aeronave). 

S-au luat masuri de :

• înventarierea agenţilor economici (persoane fizice sau juridice) care defăşoară 

activităţi  de  reparaţii  aparatură  electrocasnică  (frigidere,  combine  frigorifice, 

vitrine frigorifice, instalaţii de condiţionare aer, instalaţii de făcut gheaţă) .

•  înventarierea tuturor deţinătorilor de agenţi frigorifici (care nu se mai produc) - 

înmagazinaţi în instalaţii frigorifice mai vechi de anul 1996, inclusiv instalaţiile 

frigorifice montate pe mijloacele auto. 

• bromura  de  metil  nu  s-a  mai  utilizat  în  judeţul  Ilfov  începând  cu  data  de 

01.01.2005. Intrucât cantităţi  de bromură de metil  mai sunt încă permise a fi 

utlizate este necesar să se realizeze o strânsă cooperare cu Direcţia Fitosanitară a 

judeţului Ilfov;

• având în vedere că pentru cantităţile înmagazinate pe aeronavele de transport 

(halon   1211-  57  Kg,  şi  halon  1301-270  Kg  )  se  prevede  o  perioadă  de 

exploatare,se impune luarea în considerare a acestor cantităţi  atunci când vor 

deveni deşeuri pentru a fi incluse în programele de recuperare.

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Ilfov ,  supraveghează depozitele de substanţe 

ce  epuizează  stratul  de  ozon până  la  eliminarea  lor  (prin 

regenerare  sau  prin incinerare),.De  asemenea,este 

necesar  să  se  identifice importatorii de substanţe ce fac 
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obiectul Protocolului de la Montreal şi unităţile  din judeţul Ilfov care utilizează astfel 

de produse. 

O  sarcină  în  plus  pentru  Agenţia  pentru  Protecţia  Mediului  Ilfov  este  şi 

identificarea  prestatorilor  de  servicii  care  îşi  desfăşoară  activitatea  în  domeniul 

utilizării substanţelor ce epuizează stratul de ozon şi determinarea acestora să obţină 

autorizaţia de  mediu . Nu se poate permite ca manipularea substanţelor ce fac obiectul 

Protocolului de la Montreal să se facă cu instalaţii neomologate şi nesigure din punct 

de vedere a protecţiei straului de ozon. 

1.2.3. Emisii de gaze cu efect de seră în judeţul Ilfov 

Clasificarea SNAP a activităţii
Emisii gaze cu efect de seră

2005 t/an
  Nr. 

grupă
Denumirea grupei CO2 CH4 N2O

1 Arderi  în  energie  şi  industrii  de 

transformare
2 Instalaţii de ardere neindustriale 43906,8 6,87 5,68
3 Arderi în industria de prelucrare 13587,4 10,53 1,5
4 Procese de producţie
5 Extracţia  şi  distribuţia  combustibililor 

fosili şi a energiei geotermale
6 Utilizarea solvenţilor şi a altor produse
7 Transport rutier
8 Alte surse mobile şi  utilaje 407668,52 0,01 0,01
9 Tratarea şi incinerarea deşeurilor
10 Agricultura  şi  silvicultura,  modificarea 

suprafeţelor împădurite.
309,78

TOTAL 465162,70 327,19

1.2.4. Politici şi măsuri privind reducerea de gaze cu efect de seră

Directiva 2003 -87-CE, stabileşte o schemă de tranzacţionare a cotelor pentru 

emisiile de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii , bazată pe analiza 
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cost-beneficiu.

Operatorii ce au instalaţii ce produc emisii CHC, vor obtine un permis de 

operare.

     Directiva  stabileşte  procedura  de  obţinere  a  permiselor,condiţiile  de 

emitere , obligaţiile autorităţilor competente şi a statelor membre referitoare 

la întocmirea planurilor naţionale de alocare , prin care se alocă o cotă de 

emisie fiecărui operator metoda de alocare a cotelor, modul de tranzacţionare 

a cotelor de alocare şi validitatea alocărilor.

    Sînt stabilite liniile directoare referitoare la raportarea, monitorizarea şi 

controlul emisiilor, penalităţile şi procedurile de includere de noi activităţi.

In  judeţul  Ilfov  s-au  inventariat  următorii  agenţi  economici potentiali 

poluatori:

Z
on
a

Principalele procese poluante Agenti economici

Pa
nte
li
mo
n
 şi 

J
ila
va

Metalurgie neferoasă  Neferal SA,    IMNR, 
Mondo Aluminiu,
Cit Producţie , Metrom Int.

J
ila
va

Procesare cauciuc, betoniere, 
tăbăcărie, 

 Arteca SA,  Pielorex SA,  
Ducatex SA,  Precon SA, 

Popeşt
i 
Leord
eni 

Procesare cauciuc, topitorie, platf. 
deşeuri, reciclarea carcaselor de 
animale si a deseurilor de animale

 Danubiana SA, BI-
ALAluminiu, Protan SA, 
Ecorec SA, 

Picovit srl.

Vo Componente electronice, tratarea şi Microelectronica, Băneasa SA, 
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lu
nt
ari

acoperirea metalelor, staţii betoane Romes SA, IMT.

Buftea
-
Chitil
a

Materiale construcţii, prelucrare lemn, 
topitorie, prelucrare mase plastice, 
vopsitorie .

 ProcemaSA, Carpat Forest 
SA,YKK srl, Plasrom srl, MLD 
Ecorecicling srl.

 În prezent, o parte din aceste intreprinderi au o activitate economică redusă, 

dar  rămân  în  continuare  surse  potenţial  poluatoare.  În  cadrul  acestor 

platforme au apărut numeroase firme mici,  cu profiluri  extrem de variate, 

care aduc şi ele un aport la potenţialul poluant.

1.2.5. Zone critice sub aspectul poluării apelor de suprafaţă şi subterane

Resurse de apă -Bazinele hidrografice – Argeş , Ialomiţa , Mostiştea

In  conformitate  cu  atribuţiile  ce  ii  revin  din  organizarea  şi  funcţionarea 

Administratiei Nationale „Apele  Române”, Sistemul de Gospodarire a Apelor Ilfov – 

Bucureşti  gestionează  date  referitoare  la  cantitatea  şi  calitatea  factorului  de  mediu 

APA, astfel:

Incadrarea  în  clase  de calitate  se  face  conform Ordinului  1146/2002-  pentru 

aprobarea  Normativului  privind  obiectivele  de  referinta  pentru  clasificarea  calitatii 

apelor de suprafata.   

Conform acestuia limitele corespunzatoare sunt:

• Clasa I – apa ce se poate potabiliza pentru consum uman;

• Clasa a II-a de calitate „corespund valorilor tinta pentru protectia ecosistemelor 

acvatice – buna pentru piscicultura, uz industrial, agricol; 
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• Clasele  III-IV,  valorile  limita  „  reflecta  ponderea  influientei  antropice”  in 

sensul  ca  nu mai  poate  fi  utilizata  la  irigatii  in  agricultura,  fiind  depasite  si 

conditiile maximale pentru imbaiere;

In  plus,  la  clasa  IV  in respectiva  apa  nu  mai  exista 

viata  ci  doar  cel  mult bacterii;

Ape curgatoare de suprafata:sunt urmatoarele sectiuni de supraveghere în:

a) bazinul hidrografic Argeş si Dâmboviţa

- pe râul Argeş :

 sectiunea amonte statie tratare Roşu

 -secţiunea amonte Lacul Morii

- pe raul Damboviţa:

 secţiunea Bălăceanca 

      b) bazinul hidrografic Ialomiţa:

 -  râul Vlăsia –amonte iaz Periş

 -  râul Vlăsia – secţiunea DN1 Săftica

 -  râul Vlăsia – secţiunea lac Căldăruşani

-  răul Cociovaliştea – amonte iaz Petreşti

 -  râul Cociovaliştea – DN1 Baloteşti

 -  râul Cociovaliştea – amonte lac Căldăruşani
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1.2.6. Sisteme de irigaţii
Anul  2006

CATEGORII

Bazinul hidrografic

Argeş

total Bucureşti. Ilfov

Bazinul 

hidrografic

Mostiştea

Bazinul 

hidrografic

Ialomiţa

 TOTAL

   

Număr amenajări   pentru 

irigaţii

44 3 41 - 29    73   *

Supraf.

   (ha)

Amenajată 17796 35 17761 - 15810 33606
Irigată efectiv 1654 16 1638 - 314 1968

Volume 

anuale

(mii mc)

C

A

P

T

A

T

E

Râuri 

Interioare 355 31 324 - 771 1126
Subteran 345 67 278 - 6 351

Total 700 98 602 - 777 1477

* Numărul de amenajări pentru irigaţii include şi amenajările locale din evidenţa Societăţii Naţionale de Imbunătăţiri 

Funciare.

1.2.7.Amenajări Piscicole
Anul  2006

CATEGORII

Bazinul hidrografiv

Argeş

Total Bucureşti Ilfov

Bazinul 

hidrografic

Mostiştea

Bazinul 

hidrografic

Ialomiţa

 

Total     

Numar amenajari  piscicole 50 5 43 - 21 71
Suprafaţa  amenajată  (ha) 1634 290 1148 - 565 2199
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Volume 

anuale    

mii mc

C

A

P

T

A

T

E

Râuri 

Interioare

  

*

2395

180 2215 - 9407 11802

Subteran - - - - - -

Total 2395 180 2215 - 9407 11802

Finanţarea  investiţiilor  privind  lucrările,  construcţiile  sau  instalaţiile  de 

gospodărire a apelor se asigură, după caz,  din: bugetul de stat sau bugetele locale, 

pentru lucrările de utilitate publică, fondurile utilizatorilor de apă, fonduri obţinute prin 

credite  garantate de Guvern sau de autorităţile administraţiei publice locale.

De la bugetul de stat, în baza programelor anuale (în limita sumelor alocate cu 

această  destinaţie  în  bugetul  autorităţii  publice  centrale  din  domeniul  apelor),  se 

asigură cheltuielile pentru:

-conservarea  ecosistemelor  şi  delimitarea  albiilor  minore  ale  râurilor  din 

domeniul public al statului;

-întreţinerea, repararea lucrărilor de gospodărire a apelor din domeniul public al 

statului,  cu rol  de apărare împotriva inundaţiilor  şi  activităţile  operative de apărare 

împotriva inundaţiilor;

-refacerea  şi  repunerea  în  funcţiune  a  lucrărilor  de  gospodărire  a  apelor  din 

domeniul  public  al  statului,  afectate  de  calamităţi  naturale  sau  de  alte  evenimente 

deosebite;

-activităţile  de:  cunoaştere  a  resurselor  de  apă,  de  hidrologie  operativă  şi 

prognoza hidrologică.

1.2.8. Ape de suprafaţă

 Starea râurilor interioare
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Secţiunile  de  control  pe  râuri,  monitorizate  de  laboratorul  Sistemului  de 

Gospodărire a Apelor lfov- Bucureşti sunt:

Bazinul  hidrografic  -  râul Argeş

• Râul Argeş

 amonte priza Crivina          - clasa generala de calitate IV

 amonte statie de tratare Rosu -  clasa III

 canal Lacul Morii -  clasa III

 Budesti - clasa  IV

●   Râul Dâmboviţa

o Brezoaiele - clasa III

o Arcuda- pod Joita - clasa III

o Dragomiresti - clasa III

o Balaceanca - clasa IV

o Punct hidrometric Budesti - clasa IV

• Râul Bâldana-amonte confluenta Dâmboviţa-clasa III

Bazinul hidrografic - râul Ialomiţa

           ●Râul Ialomita

- derivatie Bilciulesti- Ghimpati - clasa III

           ● Râul Vlăsia

- amonte iaz Peris - clasa IV

- DN 1 Saftica - clasa IV

- amonte lac Caldarusani - clasa IV

           ● Râul Cociovaliştea

- amonte iaz Petresti - clasa III
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- DN 1 Balotesti - clasa III

- amonte lac Căldăruşani - clasa III

Starea lacurilor

Lacuri naturale si artificiale – bazinul hidrografic Argeş

 Râul  Colentina,  monitorizat  in  urmatoarele  secţiuni  aflate  in  salba  pe  cursul 

râului:

– acumularea Ciocăneşti – clasa III

- acumularea Buftea – clasa III

- acumularea Buciumeni – clasa III

– acumularea Mogoşoaia – clasa III

 - acumularea Chitila – clasa III

– acumularea Pantelimon II – clasa III

 - acumularea Cernica – clasa III

Valea Pasarea, cu 6 acumulari

– acumularea Tunari I – clasa IV

– acumularea Boltaşu – clasa IV

 – acumularea Afumaţi – clasa IV

 – acumularea Cozieni – clasa III

 – acumularea  Brăneşti III – clasa IV

 – acumularea Fundeni II – clasa III

Valea Şindriliţa , cu 2 acumulari

– acumularea Şindriliţa I – clasa III

Consiliul Judetean ILFOV                22



– acumularea Piteasca III – clasa III

Valea Saulei , cu 3 acumulari

                – Bazin I  – clasa III

– Bazin II  – 

clasa III

- Balta Roşia  –  clasa 

III

Bazinul hidrografic Ialomiţa

Lacuri naturale si artificiale: 

In  zona  administrata  de  judetul  ILFOV din  acest  bazin  hidrografic,  au  fost 

monitorizate  acumularile  si  iazurile  de  pe  valea  Snagovului  si  Sticlăriei,  si  lacul 

Căldăruşani.

Iazurile de pe Valea Snagovului

Din salba de iazuri, majoritatea cu functiune piscicola, amenajate pe valea Snagovului, 

în programul de monitorizare sunt incluse 4 acumulări- Niculeşti, Podişor II,Butimanu 

II şi Tâncăbeşti II.

Iazul Podisor II: clasa generală de calitate- III

Iazul Butimanu: clasa generala III.

Iazul Niculeşti: clasa generala de calitate II.

Iazul Tâncăbeşti: clasa generala III de calitate , 

Lacul Snagov

Monitorizarea s-a efectuat in 5 sectiuni situate pe aceasta acumulare, respectiv- 

Antena  Tâncăbeşti,  Complex  Pacea,  Complex  Vila  23,  aval  Mânăstirea  Snagov  şi 
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Şanţul Floreşti.  Clasa generala de calitate II. 

Sectiunea Complex Pacea:  clasa generala de calitate III, monitorizata tot pe 2 

profile de adancime-suprafata si fund, insa aici adancimea maxima este de 5 m.

Sectiunea Vila 23 - monitorizata pe 3 profile de adancime: suprafata(0.5m), zona 

tofica (3 m) si fund (7m). clasa generala de calitate  III- datorita incarcarii organice, 

amoniul  si  Mn,  mai  depasesc limitele  clasei  II  de  calitate, 

restul  indicatorilor   pastrand valori scazute.

Secţiunea  aval  Mânăstirea  Snagov—se  incadreaza  in  clasa  de  calitate  III, 

indicatorii de calitate inregistrand valori similare sectiunii anterioare.

Secţiunea Sanţ Floreşti: Clasa III de calitate, valori ce depasesc limitele clasei II 

inregistrandu-se in cazul substantelor, fosfor total, Mn,Zn.

Lacul Căldăruşani

Recoltarile  s-au  facut  in  4  sectiuni  amplasate  in  zone  care  sa  confere 

reprezentativitate  pentru  calitatea  apei  intregului  lac.  Acest  lac  este  alimentat  de 2 

rauri, Vlăsia si Cociovaliştea.

Sectiunea: Coada Cociovaliştea: clasa de calitate III. 

Secţiunea: Coada Vlăsia: clasa generala de calitate III.

Secţiunea A.G.V.P.S.: clasa generala de calitate III.

Secţiunea I.N. de Meteorologie şi Hidrologie: clasa generala de calitate III, din 

punct de vedere chimic indicatorii au inregistrat valori similare cu cele anterioare, cu o 

usoara scadere a valorilor la fenoli.

Acumulările de pe Valea Sticlăriei

Pe acest curs de apa sunt incluse in programul de monitorizare 3 sectiuni: Balta 

Balteni, Dig Hereasca si Balta Scrovistea, astfel:

Balta Bălteni-clasa generala de calitate III- 
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Dig Hereasca – clasa generala de calitate-IV

Balta Scrovistea: clasa generala de calitate IV

Apele uzate 

 Surse majore (inclusiv din judete limitrofe)

1. Aeroportul  Internaţional Henri Coandă, oraş  Otopeni – 2 

evacuări- judeţ Ilfov

2. Agromec Ciorogârla ,   comuna 

Ciorogârla – judeţ Ilfov

3. Agromec Ştefăneşti,    comuna Stefăneşti – judeţ Ilfov

4. Impress  Buftea,     oraş Buftea – judeţ Ilfov

5. Apa Nova Bucureşti - 3 evacuări ape uzate în râul Dâmboviţa    – judeţ Ilfov

6. Apa Nova Bucureşti  –Staţia tratare Arcuda- 2 evacuări           –judeţ Giurgiu

7. Apa Nova Bucureşti –Staţia  tratare Roşu    – judeţ Ilfov

8. Arteca  Jilava,           comuna Jilava – judeţ Ilfov

9. Avicola  Crevedia,      comuna Crevedia – judeţ Dâmboviţa

10. Bere Băuturi Popeşti Leordeni,         oraş Popeşti Leordeni – judeţ Ilfov

11. Comaico ,          comuna 1 Decembrie – judeţ Ilfov

12. Conserve Buftea,     oraş Buftea – judeţ Ilfov

13. Danubiana,          oraş Popeşti Leordeni - 2 evacuări – judeţ Ilfov

14. E.G.C. Buftea,     oraş Buftea – judeţ Ilfov

15. G.I.P. Instal,        oraş Popeşti Leordeni –  judeţ Ilfov

16. SC  Glina  SA ,         oraş Popeşti Leordeni – judeţ Ilfov

17. I.C.L.F.  Vidra , comuna Vidra – judeţ Ilfov

18. I.F.I.N. Magurele,           oraş Măgurele – judeţ Ilfov

19. I.N.G.G.”Ana  Aslan”Otopeni,                     oraş Otopeni– judeţ Ilfov
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20. Liceul  Dragomiresti Vale,         comuna Dragomireşti – judeţ Ilfov

21. Primăria 1 Decembrie    – judeţ Ilfov

22. Primăria  Bragadiru    – judeţ Ilfov

23. Primăria Brăneşti    – judeţ Ilfov

24. Primăria Măgurele    – judeţ Ilfov

25. Primăria Otopeni , evacuare ape uzate          – judeţ Ilfov

26. Primăria Otopeni, evacuare ape pluviale    – judeţ Ilfov

27. Protan,  comuna 

Glina– judeţ Ilfov

28. SOMIC Bragadiru , oraş 

Bragadiru– judeţ Ilfov

29. SOPREX  Bragadiru,          oraş Bragadiru – judeţ Ilfov

30. Spital  Domneşti,     comuna Domneşti – judeţ Ilfov

31. UM 01961 Otopeni    – judeţ Ilfov

32. UM 01966 Clinceni    – judeţ Ilfov

33. Vâscofil, oraş Popeşti Leordeni    – judeţ Ilfov

34. Vegras  Bragadiru,          oraş Bragadiru – judeţ Ilfov

35. Visto Primex Bragadiru,          oraş Bragadiru – judeţ Ilfov

36. SC Moţoc Nil Industries,          oraş Bragadiru – judeţ Ilfov

37. Semtest  Baloteşti ,      comuna Baloteşti – judeţ Ilfov

38. Primăria Baloteşti    – judeţ Ilfov

39. Prod  Service  A.C.T.  Snagov              – judeţ Ilfov

40. Complex Sportiv Naţional  Snagov    – judeţ Ilfov

41. RAPPS – Palat Snagov    – judeţ Ilfov

42. Comitetul Olimpic Român-    – judeţ Ilfov

43. Club Steaua – Hotel Săftica,        comuna Snagov – judeţ Ilfov
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44. SC  Nic  Prod  Trans 97  SRL,                     comuna Gruiu – judeţ Ilfov

45. UM 0490 Ciolpani    – judeţ Ilfov

        Analizele efectuate au pus in evidenta depasirea valorilor normale (reglementate 

sau impuse de normativele tehnice specifice) pentru indicatorii CBO5, CCO-Cr, MTS, 

azot total, amoniu, fosfor total, substante extractibile, detergenti si de asemenea o mare 

incarcare bacteriana, la majoritatea surselor de poluare.

         Monitorizarea  substantelor  periculoase,  prioritare  /  prioritar  periculoase  se 

desfasoara in conformitate cu prevederile H.G.118/2002, fiind in curs de implementare 

Ordinul  44/9  ian.2004  „pentru aprobarea  Regulamentului  

privind  realizarea monitorizarea  calitatii  apelor 

pentru  substante  prioritare  /  prioritar periculoase”.

Analizele probelor de apa, pentru grupele de indicatori fizico-chimici generali, 

chimici toxici, biologici si bacteriologici se efectueaza in cadrul laboratorului propriu 

de  calitatea  apei  si  sunt  preluate  de  compartimentul  de  specialitate  in  vederea 

elaborarii urmatoarelor documente de referinta:

- buletinul lunar de calitatea apelor (transmis directiei de ape si apoi integrat la 

nivel national);

-  contributie  la  sinteza  anuala  de  protectia  calitatii  apelor  (datele  aferente 

teritoriului administrat de SGA Ilfov-Bucuresti) sunt transmise directiilor de ape  in 

vederea includerii in sinteza bazinala, care apoi se integreaza in Sinteza nationala de 

protectie a calitatii apelor;

-  contributia  la  anuarul  privind  starea  factorilor  de  mediu  (date  transmise 

agentiilor teritoriale de protectie a mediului);

- terte persoane (in cazul analizelor efectuate la comanda acestora)

- facturarea serviciului de ameliorare calitativa a apelor.
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1.2.9. Zone critice sub aspectul deteriorării solurilor

Fondul funciar

Situaţia terenurilor în judeţul Ilfov în anul 2005

Suprafaţ

a

totală

(ha)

 

                  Agricol

 

   Terenuri  neagricole
Total

suprafaţ

ă

agricolă

Teren

arabil

Păşuni

Fâneţe

Vii Livezi
Păduri

Vege-

taţie

foresti

-

eră

Teren

nepro

-

ductiv

 

 

Râuri

Lacur

i

Bălţi

 

 

Altele

Drumuri

Construcţii

Etc.

 

158328

 

110099

 

10569

9

 

1973

 

1

552

 

875

 

26500

 

1191

 

5474

 

15064

 Calitatea solurilor

Poluarea solului în judeţ este influienţată în special de :

    - depuneri uscate şi umede din atmosferă

    - depozitarea neadecvată de deşeuri şi reziduuri menajere 

şi industriale pe terenuri neamenajate corespunzător.

-  deversarea de nămoluri , şlamuri şi ape uzate, pe unele terenuri

 agricole sau de altă natură.

    -  chimizarea unor terenuri şi culturi agricole

Emisiile de la aceste surse , influienţează negativ solul prin încorporarea 

de elemente chimice cu caracter toxic.Încărcarea solului cu astfel de elemente 

chimice   (  metale  grele,sulf,  etc.) degradează  însuşirile  fizice  ,chimice  şi 

biologice, contribuind astfel  la reducerea capacităţii  productive . Modificările 
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antropice ale solului datorate construcţiilor  de  toate 

felurile, prin operaţiuni de 

decopertare, modelare, etc., au dus la crearea altor tipuri de soluri, aşa numitele 

protosoluri  antropice.

 Repartiţia solurilor pe categorii de folosinţe

          a) Terenuri agricole:   -110099 ha

                    Arabil    -105699 ha

                   Fâneţe    -    1973 ha

                    Vii         -    1552 ha

                   Livezi    -      875 ha

                b) Terenuri neagricole -48229 ha

                 Păduri şi vegetaţie forestieră   -26500 ha

                Teren neproductiv                      -  1191 ha

                 Râuri, lacuri, bălţi                      -  5474 ha

                 Altele (drumuri, constructii etc.)-15064 ha

   Repartiţia terenurilor pe clase de calitate

Cele mai răspândite soluri din totalul suprafeţei agricole de 110099 ha, o 

reprezintă  argilosolurile,  după  care  urmează  molisolurile  şi  solurile 

neevoluate.Suprafaţa solurilor forestiere din judeţul Ilfov totalizează cca. 26500 

ha. Cele mai răspândite sunt tot argilosolurile , celelalte clase fiind mai puţin 

reprezentate.

Solurile  predominante  din  judeţul  ilfov  prezintă,în  general,  o 

vulnerabilitate  relativ  scăzută  la  impactul  multor  agenţi  poluanţi  datorită 
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capacităţii  de  tamponare bună.Astfel au fost depistate 

cca.  100  ha  de  teren  poluat cu  metale  grele  şi  SO2  în 

zona  de  influienţă  a platformei industriale 

Pantelimon – Neferal. Au fost ,de asemenea ,evidenţiate procese de distrugere a 

solului  prin lucrări  de excavare în zona canalului  Argeş (cca.  20 ha) şi  prin 

depozitarea  de  gunoaie  sau  alte  materiale  de  construcţii  în  diverse  zone 

(cca.140).

Pe  suprafeţe  mici  au  fost  puse  în  evidenţă  alte  procese  de  poluare  a 

solurilor cu ape uzate, nămoluri de la staţiile de epurare şi reziduuri organice de 

la complexele agrozootehnice din zonele Periş, Jilava, Buftea.

 Presiuni asupra stării de calitate a solurilor

         Agricultura poate constitui o sursă de poluare a mediului înconjurător , 

implicit  a  solurilor,  în  principal  prin  administrarea  unor  doze  excesive  de 

îngrăşăminte minerale şi organice ,  prin utilizarea unor pesticide cu perioadă 

lungă  de degradare şi în cantităţi supradozate. Astfel, au apărut fenomene de 

poluare a solurilor pe suprafeţe mici pe care se dorea obţinerea de randamente 

ridicate. Aceste suprafeţe aparţin solurilor destinate cultivării legumelor. În jurul 

Bucureştiului sunt câteva astfel de zone legumicole, cel mai important în zona 

sudică – comuna Vidra şi imprejurimi. 

De  asemenea,cultivatori  de  legume  se  regăsesc  şi  în  zona  Brăneşti, 

amplasată în estul capitalei.Dintre poluanţii proveniţi din îngrăşăminte, cei mai 

cunoscuţi sunt nitraţii, datorită efectelor negative provocate de prezenţa lor în 

exces.
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1.3. CONTEXTUL ECONOMICO-SOCIAL 

1.3.1. Contextul social

FORŢA DE MUNCĂ

Tranziţia  la  economia  de  piaţă  şi-a  pus  amprenta  asupra  caracteristicilor  pieţei 

muncii  în  judeţul  Ilfov,  determinând modificări  semnificative  de volum şi  structură  a 

principalilor indicatori ai forţei de muncă. Faţă de evoluţia demografică din alte judeţe, se 

remarcă faptul că în judeţul Ilfov indicele demografic se află pe o curbă ascendentă fapt 

care imbunătăţeşte potenţialul forţei de muncă.

Anul 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*
Total 

salariaţi

53.300 55.700 58.600 58.100 61.700 66.200 84.200

Din care 

muncitori

29.000 30.900 32.000 30.400 33.000 26.400 31.300

*la data de 01.08.2006 

Sursa: Ancheta anuală „Costul forţei de muncă”

La începutul lunii august 2006, conform datelor din „Costul forţei de muncă”, la 

nivelul judeţului Ilfov populaţia ocupată civilă a fost de 84,2 mii persoane.

În totalul populaţiei ocupate civile, în anul 2004 pe activităţi ponderile cele mai 

mari le-au deţinut: agricultura (47,6%), industria prelucrătoare (15,1%), comerţ, repararea 

şi  întreţinerea  autovehiculelor  şi  a  bunurilor  personale  şi  casnice  (10,6%),  învăţământ 

(5,1%).Resursele de muncă constituite din populaţia în vârstă de muncă a fost la data de 



01.01.2005 de 89.700 bărbaţi şi 88.000 femei.

Ponderea populatiei ocupate pe ramuri ale economiei

4.20%

37.20%

58.40%

0.20%     

agricultura

industria prelucratoare
servicii s i com ert

alte  ocupatii

În ceea ce priveşte şomajul, fenomen social cu influenţe negative asupra dezvoltării 

societăţi, rezultat direct al proceselor de restructurare ale economiei, se poate observa o 

scădere a ratei şomajului faţă de luna august 2005 când numărul de şomeri era de 3142 

(reprezentând 2,7% din totalul forţei de muncă), în luna august  2006  numărul de şomeri 

era  de 2583 (reprezentând 2,3% din totalul forţei de muncă).

Această evoluţie favorabilă pe piaţa muncii este determinată de acţiunile întreprinse, 

al  căror  principal  obiectiv  este  creşterea  gradului  de  ocupare  a  populaţiei  active  prin 

stimularea  creării  de  noi  locuri  de  muncă,  în  condiţiile  continuării  proceselor  de 

privatizare şi restructurare, astfel încât, rata şomajului să scadă continuu. 

Astfel,  măsurile  întreprinse  în  domeniul  politicii  de  ocupare  a  forţei  de  muncă 

trebuie să urmărească, în principal:

• creşterea ocupării forţei de muncă; 

• creşterea gradului de ocupare a acesteia, precum şi măsuri de sprijinire a şomerilor;

• adoptarea liniilor directoare ale Uniunii Europene privind ocuparea forţei 

de muncă;

• dezvoltarea spiritului întreprinzător al angajatorilor şi al persoanelor aflate 

în căutarea unui loc de muncă;
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• creşterea mobilităţii, flexibilităţii  şi a adaptabilităţii  forţei de muncă;

• garantarea şanselor egale;

• aplicarea de măsuri de asigurare pentru şomaj.

a) SĂNĂTATEA

În ultimii ani, atât în judeţul Ilfov, cât şi la nivelul întregii ţări, sistemul de sănătate 

se confruntă cu o serie de dificultăţi  generate de penuria de resurse şi de consecinţele 

fireşti ale trenării procesului de reformă, care influenţează nefavorabil nivelul distribuţiei 

ofertei de servicii.

Reforma sistemului  de sănătate are ca principale obiective îmbunătăţirea stării de 

sănătate  a  populaţiei,  creşterea  eficienţei  utilizării  resurselor  şi  creşterea  nivelului 

asistenţei medicale acordate populaţiei şi a calităţii serviciilor medicale.

Măsurile de reformă privesc, în principal restructurarea modului de organizare şi furnizare 

a serviciilor destinate îngrijirii sănătăţii şi schimbarea modului de finanţare a activităţii şi 

sunt centrate pe introducerea asigurărilor sociale de sănătate. Sistemul sanitar din judeţul 

nostru  funcţionează  la  nivel  satisfăcător,  reţeaua  sanitară  fiind  bine  reprezentată  în 

teritoriu, iar asistenţa medicală asigurându-se pentru toate gradele de urgenţă şi pentru 

majoritatea specialităţilor.

În afară de Spitalul Judeţean Ilfov, mai există şi alte unităţi spitaliceşti cu diferite 

profile.  Pentru afecţiuni  neuropsihice există Spitalul  de neuropsihiatrieDomniţa Bălaşa 

din  Bălăceanca  şi  Centrul  de  recuperare  şi  reabilitare  neuropsihică  Bălăceanca,  din 

comuna Cernica. În afară de acestea, mai există spitalul communal Periş şi spitalul de 

obstretică  şi  ginecologie  Dr.  Maria  Burghele,  în  Buftea  şi  Sanatoriul  de  geriatrie  şi 

gerontologie Ana Aslan, din oraşul Otopeni cât şi Centrul de asistenţă medicală specială 

pentru bolnavi cronici din Domneşti. 
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Pe  teritoriul  judeţului  există  două  staţii  de  salvare,  precum  şi  un  laborator  de 

analize (privat) în oraşul Buftea. 

Există, de asemenea, 27 de farmacii, precum şi un depozit farmaceutic.

Numărul dispensarelor, la nivelul întregului judeţ, este de 49, iar cel al punctelor 

sanitare, de 10; numărul total al medicilor care îşi desfăşoară activitatea în cele 59 de 

centre sanitare menţionate mai sus se ridică la 164, iar cel al cadrelor medii sanitare este 

de 175.

Alături de asistenţa medicală de specialitate, se desfăşoară şi o susţinută asistenţă 

socială,  acordându-se  o  atenţie  deosebită  problemelor  întâmpinate  de  categoriile 

defavorizate ale populaþiei (copii, bătrâni şi persoane cu handicap), în prezent existând în 

judeţ multe centre de plasament şi ocrotire, atât patronate de stat, cât şi particulare.

Copiii reprezintă una dintre cele mai vulnerabile categorii sociale defavorizate. De 

aceea, au fost elaborate proiecte coerente vizând protecţia minorilor, al căror viitor este 

ameninţat de o situaţie materială precară, de abuzuri în familie, sau datorită problemelor 

de  sănătate.  Câteva  dintre  aceste  proiecte  au  devenit  realitate  şi  s-au  transformat  în 

programe  ce  au  început  să  se  deruleze  în  centrele  de  plasament  aflate  pe  teritoriul 

judeţului. În subordinea DGASPC, există mai multe centre de plasament situate în Periş, 

Tâncăbeşti,  Voluntari,  Vidra  dar  şi  centre de plasament  private  cum sunt de exemplu 

centrul din Mogoşoaia al fundaţiei The Dear Romania, centrul din Domneşti al Fundaţiei 

Copii împotriva întunericului, centrul din Grădiştea, centrul din Cornetu şi Bragadiru ale 

Fundaţiei Motivation Romania

Instruirea şi educarea lor ulterioară este urmărită prin integrarea în învăţământul 

preşcolar,  primar  şi  gimnazial  (după  caz),  cu  posibilitatea  de  a  continua  studiile  în 

sistemul liceal sau în şcoli profesionale şi mai departe, în învăţământul superior.

Nici bătrânii nu au fost uitaţi, în judeţul nostru funcţionând Centrul de recuperare pentru 

bătrâni din comuna Ciolpani şi centrul de asistenţă medicală specială pentru bolnavi 
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cronici Domneşti.

Aceasta  este,  în  linii  mari,  situaţia  socială  din  prezent  a  judeţului  Ilfov,  însă 

eforturile de remediere a neajunsurilor şi îmbunătăţirea situaţiei pe plan local continuă, 

toate  instituţiile  active  ale  judeţului  implicându-se  în  crearea  de  noi  programe pentru 

îmbunătăţirea vieţii economice şi sociale, încercându-se şi atragerea unor forţe noi, din 

domeniul privat, pentru ca proiectele să devină viabile şi să aibă rezultatele aşteptate.

În reţeaua sanitară particulară s-au înfiinţat cabinete medicale de familie, cabinete 

medicale de medicină generală, cabinete medicale de specialitate, cabinete stomatologice, 

policlinici,  laboratoare  medicale,  laboratoare  de  tehnică  dentară,   farmacii  şi  depozite 

farmaceutice.

b) ÎNVĂŢĂMÂNT

Situaţia sistemului educaţional şi de formare profesională coroborată cu direcţiile 

strategice  de  dezvoltare  în  domeniul  învăţământului  pe  plan  european  determină  o 

abordare  dintr-o  nouă  perspectivă  a  reformei  învăţământului  care  vizează  reforma 

sistemică, continuă şi asumată.

Judeţul  nostru  dispune  de  unităţi  de  învăţământ  de  toate  gradele,  inclusiv 

universitar,  acesta din urmă fiind reprezentat  de Universitatea Mediapro. Învăţământul 

preşcolar  se  desfăşoară  în  121  de  grădiniţe,  cu  un  număr  de  5.350  de  copii  înscrişi, 

personalul didactic fiind compus din 293 de educatori. Gradul de cuprindere al copiilor 

(între 3 şi 6 ani) în învăţământul preşcolar este de 54,2%.

Învăţământul primar şi gimnazial este împărţit în trei categorii: normal, în cadrul 

liceelor şi grupurilor şcolare, şi special, pentru copiii cu deficienţe. În prima categorie 

sunt cuprinse 124 de şcoli, cu un număr de 29.269 de elevi înscrişi, din care 29.156 elevi 

promovaţi, şi un număr de 1.794 cadre didactice. În cadrul liceelor şi grupurilor şcolare 
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învaţă 378 de elevi înscrişi, instruiţi de 25 cadre didactice. Învăţământul special pentru 

deficienţi are 4 şcoli, cu 384 de elevi înscrişi, având 72 cadre didactice.

În judeţ există şi un club al copiilor şi elevilor, cu statut de program suplimentar, 

fiind frecventat de 1.737 de elevi, coordonaţi de 15 cadre 

didactice. Gradul de cuprindere al copiilor în învăţământul primar şi gimnazial este de 

95,5% din totalul populaţiei cu vârsta cuprinsă între 7 - 14 ani.

Învăţământul liceal se desfăşoară în 12 licee cu 17 secţii, dintre care 2 licee teoretice, unul 

tehnic,  3  licee  agricole,  unul  silvic,  unul  economic,  3  seminarii  teologice  şi  un liceu 

special pentru deficienţi.

Învăţământul  profesional  şi  de ucenici  normal  are 7 secţii,  iar  cel  special  are o 

secţie  cu  179  de  elevi  înscrişi.  În  învăţământul  liceal,  profesional  şi  de  ucenici  este 

cuprins un procent de 42% din totalul populaţiei cu vârsta cuprinsă între 15 şi 18 ani.

Gradul de cuprindere al cursanţilor în învăţământul de maiştri şi postliceal este de 

1,4% din totalul populaţiei având vârsta între 19 şi 23 de ani.

Baza materială a învăţământului preuniversitar este alcătuită din 871 săli de clasă şi 

cabinete şcolare, 63 laboratoare, 14 ateliere, 32 săli de gimnastică pentru învăţământul 

primar şi gimnazial şi 236 săli de clasă şi cabinete şcolare, 76 laboratoare, 35 ateliere, 9 

săli de gimnastică, pentru învăţământul liceal.

În  judeţul  Ilfov mai funcţionează  19 centre  de plasament  pentru copiii  aflaţi  în 

dificultate,  cu  handicap sau infestaţi  cu virusul  HIV/SIDA, din  care  4  sunt  centre  de 

plasament publice,  iar 15 sunt centre de plasament private ale unor organisme private 

autorizate care au convenţii de colaborare cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Ilfov.
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c) CULTURA

Sistemul  culturii îşi  desfăşoară  activitatea  într-o  structură  largă  de  unităţi 

specializate, distincte sub aspectul specificului activităţii, al structurii organizatorice şi al 

modalităţilor prin care se adresează publicului astfel:

Cămine culturale şi case de cultură :

• „Radu de la Afumaţi – comuna Afumaţi

• „Mihail Sadoveanu” – comuna Ciorogârla

• „Frăţia”    – oraş Buftea

• „Centrul cultural „    – oraş Otopeni

• „Tudor Arghezi „      – oraş Chitila

• Cămin cultural – comuna Clinceni

• Cămin cultural – comuna Grădiştea

• Cămin cultural – comuna Găneasa

• Cămin cultural – comuna Voluntari

• Casă de cultură - Snagov-Ghermăneşti

• Casă de cultură - oraş Bragadiru

Căminele culturale din Cornetu, Glina şi Jilava- au fost retrocedate proprietarilor

Principalele activităţi desfăşurate în aceste unităţi de cultură sunt: serbări şcolare, 

spectacole de teatru, diverse întâlniri şi/sau dezbateri culturale, dans, arte marţiale etc.

Deasemenea, in orasul Voluntari functioneaza Centrul Judetean pentru Promovarea 

si Conservarea Culturii Traditionale ILFOV care are o insemnata activitate in domeniul 

cultural, precum si ca organizator de spectacole si intalniri oficiale.

Biblioteci comunale şi orăşeneşti, situate în următoarele localităţi :
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- Buftea, Otopeni, Afumaţi, Berceni, Baloteşti, Bragadiru, Clinceni, Ciolpani, 

Chiajna,  Ciorogârla,  Dărăşti,  Găneasa,  Grădiştea,  Gruiu,  Jilava,  Moara 

Vlăsiei, Periş, Tunari, 1 Decembrie.

- Deasemenea există şi o serie de localităţi cu biblioteci nefuncţionale precum 

:  Stefăneştii  de  Jos,  Nuci,  Domneşti,  Vidra,  Măgurele,  Voluntari,  Popeşti 

Leordeni, Brăneşti, Cornetu, Glina, Pantelimon.

- Pe de altă parte există şi o serie de localităţi care nu au biblioteci precum:

- Dragomireşti,  Mogoşoaia,  Dascălu,  Dobroieşti,  Snagov,  Corbeanca, 

Petrăchioaia, Cernica, Chitila.

Din  dorinţa  de  a  ridica  nivelul  de  cunoştinţe,  în  cadrul  bibliotecilor  care 

funcţionează,  fondul  de  carte  este  completat  permanent  cu  noi  apariţii  editoriale  din 

domeniile care prezintă interes pentru cititori.  Se fac eforturi atât pentru readucerea în 

circuit  a bibliotecilor  nefuncţionale precum şi  găsirea unor soluţii  de înfiinţare a unor 

biblioteci acolo unde acestea lipsesc. 

Dintre cele mai importante monumente istorice care reprezinta cultura judetului, se 

pot enumera:

o Manastirile SNAGOV, CERNICA, PASAREA, TIGANESTI, CALDARUSANI

o Palatul BRANCOVENESC – Mogosoaia

o Palatul familiei GHICA – Moara Vlasiei

o Palatul STIRBEI - Buftea

Toate  aceste  aşezăminte  cultural  istorice  reprezinta  puncte  de  interes  pentru  un 

insemnat numar de locuitori si turisti romani si straini.

d) DEZVOLTAREA EDILITARĂ
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Programul  de construire de locuinţe individuale 

prin  credit  ipotecar,  prin Agenţia 

Naţională pentru Locuinţe are în vedere potenţarea investiţiilor şi, în acelaşi timp, 

sprijinirea  familiilor  tinere  în  cumpărarea  de  locuinţe  şi  dotarea  acestora. 

Construcţia de locuinţe individuale,  are o putrenică dinamică în judeţul Ilfov în 

special în zonele de nord şi de est ale judeţului.

Pe lângă locuinţele terminate în semestrul I 2006 care au fost în număr de 1479 

există si 4456 de locuinţe în diferite stadii de execuţie. 

1.3.2. Contextul economic 

Componentă  de  bază  a  politicilor  publice  din  ultimii  ani,  relansarea  creşterii 

economice a devenit o prioritate naţională, pornindu-se  de la importanţa sa atât pentru 

asigurarea condiţiilor  de realizare a criteriilor  de aderare la  Uniunea Europeană cât  şi 

pentru creşterea nivelului de trai.  

Cu atât mai mult propagarea şi continuitatea la nivel teritorial a acestor politici, 

implicarea  factorilor  locali  şi  a  reprezentanţilor  societăţii  a  devenit  din  ce  în  ce  mai 

pregnantă în procesul de elaborare şi realizare a programelor de dezvoltare economico-

socială, indiferent dacă resursele financiare sunt asigurate de fonduri guvernamentale, de 

fonduri private interne sau prin cofinanţări şi împrumuturi externe.

La nivelul judeţului Ilfov activitatea economico - socială se axează pe următoarele 

domenii: 

-  industrie  (agroalimentară,  confecţii  textile,  produse  din  materiale  plastice, 

mobilier);

-  producţia  de energie  electrică  şi  termică  ,  transport  şi  distribuţie  apă,  energie 

electrică şi gaze etc.;
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-  transport  rutier,  feroviar, şi aerian;

- prestări servicii şi comerţ;

- construcţii civile şi industriale;

- agricultură şi silvicultură etc.

a) INDUSTRIA 

Orientarea economiei judeţului Ilfov spre o dezvoltare durabilă în concordanţă cu 

interesele naţionale impune implicarea profundă în acest proces, ca şi la nivel naţional, a 

industriei,  aceasta  având  o  contribuţie  majoră  în  atingerea  obiectivelor  generale   ale 

politicii industriale. Industria ilfoveană se remarcă printr-o gamă variată de produse, de la 

energie electrică şi termică, la anvelope şi articole din cauciuc, acumulatori, aparate şi 

instrumente de măsurar` şi control,  până la utilaje de transport,  fire şi fibre artificiale, 

produse  chimice,  oxigen  industrial,  ambalaje  pentru  industria  alimentară,  confecţii, 

tricotaje, ţesături, fire de in şi de cânepă, prefabricate din beton, cărămidă, plăci şi dale 

din ceramică, nutreţuri 

combinate, mobilier şi obiecte din lemn, seruri şi vaccinuri, conserve din legume şi fructe, 

preparate  din  carne  şi  lapte,  băuturi  alcoolice,  bere,  băuturi  răcoritoare,  produse  de 

panificaţie şi altele.

O ramură aparte o reprezintă industria cinematografică, dezvoltată mai ales de Studiourile 

Mediapro din oraşul Buftea.

Numărul total al societăţilor comerciale active din industrie este de 480 societăţi din care:

- Industria extractivă - 4 societăţi (extracţia pietrişului şi nisipului);

- Industria prelucrătoare - 476 de societăţi, din care:

- Industria alimentară şi a băuturilor -139 unităţi (29.08%);
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-  Industria  textilă  şi  a produselor  textile  -  22  unităţi 

(4.60%);

-  Industria  confecţiilor  de îmbrăcăminte  -  18  unităţi 

(3.77%);

- Industria pielăriei şi încălţămintei - 18 unităţi (3.77%);

- Industria de prelucrare a lemnului (exclusiv producţia de mobilă)

-  35 de unităţi(7.32%);

- Industria hârtiei, celulozei, cartonului şi a articolelor din hârtie şi carton 

- 34 unităţi (7.11%);

- Industria chimică şi a fibrelor sintetice şi artificiale - 18 unităţi (3.77%);

- Industria de prelucrare a cauciucului şi a maselor plastice - 45 unităţi (9.41%);

- Industria altor produse din minerale nemetalice - 14 unităţi (2.93%);

- Industria metalurgică - 8 unităţi (1.67%);

- Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, 

utilaje şi instalaţii) - 37 unităţi (7.74%);

- Industria de maşini şi echipamente - 15 unităţi (3.14%);

- Industria de echipamente electrice şi optice - 17 unităţi (3.56%);

- Industria mijloacelor de transport - 5 unităţi (1.05%);

- Producţia de mobilier şi alte activităţi industriale - 16 unităţi (3.35%);

- Recuperarea deşeurilor şi resturilor reciclabile - 35 de unităţi (7.32%).

Un aspect demn de semnalat este locul 5 pe ţară deţinut de judeţul nostru în privinţa 

numărului de societăţi înmatriculate cu participare străină la capital în luna septembrie 

2001 şi locul 1 în funcţie de capitalul social subscris.

În perioada analizată, judeţul a avut o evoluţie foarte bună în privinţa numărului de 

societăţi comerciale cu participare străină înmatriculate, în luna mai 2006 ocupând locul 3 

pe ţară, iar în luna august 2006 locul 2, ceea ce a determinat ca în ultimele luni judeţul să 
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deţină locul 1 în privinţa capitalului social subscris.

Acest fapt se datorează şi cadrului investiţional propice, creat în ultima perioadă 

pentru  revigorarea  şi  dezvoltarea activităţii economice.

Chiar  dacă  valorile  mai  sus  prezentate  sunt  exprimate  în  preţurile  curente  ale 

perioadei respective, se observă o creştere semnificativă a valorii producţiei industriale.

Această  creştere  se  datorează  faptului  că  în  anul  2001  au  apărut  pe  teritoriul 

judeţului noi firme, unele dintre ele foarte puternice - Philip Morris, Chippita România, 

Pharmex, Phonx, Ifantis, F.T.F. International, Cream Line - aceste firme deţinând circa 

40% din cifra totală de afaceri. În judeţ există şi o serie de firme mai vechi, cu tradiţie - 

ROSTAR, Angst, Gourmet, Băneasa, Danubiana, Arteca Jilava, Kraft-Sac, Romcarton, 

Star Foods - care în ultima perioadă şi-au îmbunătăţit  activitatea,  unele dintre acestea 

ocupând locuri fruntaşe, la nivel naţional, în ceea ce priveşte producţia realizată.

Activitatea agenţilor economici care acoperă aproape toate subramurile industriei 

prelucrătoare, câteva având o pondere importantă în producţia judeţului, se reflectă şi la 

nivel naţional.

Cele mai reprezentative ramuri ale industriei  ilfovene sunt:  industria alimentară, 

băuturi şi tutun; pielărie şi încălţăminte; celuloză, hârtie şi carton; prelucrarea cauciucului 

şi a maselor plastice.

Cea  mai  importantă  ramură  o  constituie  industria  alimentară,  a  băuturilor  şi 

tutunului  care  în  prezent  deţine  o  pondere  de  72.5%  în  valoarea  producţiei  totale  a 

judeţului şi o pondere de 8.0% în valoarea producţiei naţionale a ramurii respective.

An de an,  se  observă o variaţie  a  producţiei  industriale.  La unele produse s-au 

înregistrat creşteri semnificative - preparate din carne, legume conservate prin sterilizare, 

produse zaharoase de cofetărie, băuturi alcoolice, încălţăminte, medicamente, iar la alte 
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produse s-au înregistrat scăderi, unele destul de mari. Ramurile care au înregistrat creşteri 

sunt ramurile care deţin şi o pondere importantă în cadrul judeţului. Acest lucru atestă o 

reorientare  a producţiei  şi  axarea pe anumite ramuri specifice zonei. 

Un  aspect  pozitiv  este determinat  de  evoluţia  livrărilor 

produselor industriale atât 

pe piaţa internă, cât şi externă, la unele produse creşterea de la o perioadă la alta fiind 

destul de mare.

Creşteri  semnificative  ale livrărilor  pe piaţa internă s-au înregistrat  la:  legumele 

conservate (cu 267.4%), produse zaharoase (cu 202.4%), băuturi alcoolice (cu 158.4%), 

preparate din carne (cu 71.6%), antibiotice (cu 48%).

Pe piaţa externă, creşteri semnificative ale livrărilor s-au înregistrat la: preparate 

din carne - în 2001 au fost livrate pe piaţa externă 175.962 tone în comparaţie cu anul 

precedent când cantitatea livrată a fost nulă; încalţăminte (cu 184.3%); produse zaharoase 

(cu 41.4%).

Serviciile  publice  descentralizate  din  cadrul  judeţului  au  favorizat  şi  ele 

desfăşurarea în mai bune condiţii a activităţii agenţilor economici. Un obiectiv important 

a  fost  şi  este  asigurarea  unui  mediu  concurenţial  normal  în  vederea  promovării  şi 

stimulării agenţilor economici.

Situaţia investiţiilor realizate de agenţii economici din judeţul Ilfov

Activitatea  investiţională  a  fost  puternic  influenţată  de  situaţia  geografică  a 

judeţului  nostru  şi  de  sprijinul  acordat  de  organele  administraţiei  prin  eliminarea 

birocraţiei şi eliberarea mai rapidă a autorizaţiilor.

Principalele  ramuri  în  care  s-au  realizat  investiţii  sunt:  transport  şi  depozitare, 

industrie (industrie prelucrătoare) şi comerţ, acestea fiind de fapt ramuri reprezentative ale 

judeţului.
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Ponderea  cea  mai  importantă  este  deţinută  de  investiţiile  realizate  de  agenţii 

economici din sectorul public şi cei cu capital străin.

Faptul  că  un  volum destul  de  important  al  investiţiilor  s-a  realizat  în  sectorul 

public, iar finanţarea de la bugetul de  stat  şi  local  a  înregistrat  o 

scădere,  atestă  o  îmbunătăţire  a activităţii  agenţilor  din  acest 

sector.

Un alt  aspect  pozitiv  îl  constituie  şi  volumul ridicat  al  investiţiilor  realizate  de 

societăţile străine, ceea ce atestă clar crearea unui cadru economic propice, cadru ce are în 

vedere  stimularea  societăţilor  comerciale,  atragerea  de  noi  investiţii,  urmărindu-se 

îmbunătăţirea activităţii economice a judeţului.

Activitatea de comerţ exterior a agenţilor economici

Creşterea economică în ansamblu şi obţinerea unor produse competitive au avut ca 

efect şi o creştere a volumului exporturilor.

Evidenţiem faptul că o tendinţă de creştere a exportului este datorată adoptării de 

tehnologii performante, prin investiţii, cu efecte benefice asupra calităţii, productivităţii 

muncii şi a costurilor de producţie.

Importurile au crescut în ultimul an cu 19%.

Cea mai ridicată pondere în totalul exporturilor o au produsele din lemn, exclusiv 

mobilier, produsele minerale, metalele comune, produsele alimentare, băuturi şi tutun.

O analiză a indicatorilor economici oferă informaţii privind caracterizarea sistemului 

productiv al întreprinderilor industriale din judeţul Ilfov. 

Indicele prorucţiei industriale a judeţului Ilfov în comparaţie cu indicele pe ţară , arată o 

evoluţie pozitivă. 
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Indicele producţiei industriale

30.06.2006 faţă de 30 06 2005
Ţară Ilfov

Judeţul Ilfov faţă 

de Tară
Total 106,7 108,9 +2,2

b) TRANSPORT RUTIER, FEROVIAR, AERIAN

Reţeaua  căilor  de  comunicaţie  o  formează  transporturile  pe  căile  ferate, 

transporturile rutiere şi aeriene.

Este  de  menţionat  că,  pe  teritoriul  judeţului  Ilfov,  în  oraşul  Otopeni,  se  află 

principala poartă de intrare şi ieşire din ţară, Aeroportul Internaţional “Henri Coandă`” 

(cu  un  volum de  2.500.000  pasageri  în  anul  2005),  prin  care  se  asigură  legătura  cu 

celelalte mari oraşe ale ţării şi cu alte aeroporturi internaţionale. 

Reţeaua  rutieră,  ce  porneşte  radial  de  pe  teritoriul  judeţului  Ilfov,  asigură 

transportul  călătorilor,  schimbul  de  produse  din  interiorul  judeţului,  cât  şi  legăturile 

rutiere către toate punctele cardinale. Astfel, reţeaua de autostrăzi, drumuri europene şi 

drumuri  naţionale,  ce  porneşte  de  pe  teritoriul  judeţului,  asigură  legături  rapide  şi 

importante către toate colţurile ţării, şi nu numai. 

Menţionăm drumul naţional (DN 5) ce leagă Capitala - Bucureşti de poarta fluvială 

şi auto - Giurgiu, important nod de legătură cu ţările din sudul Europei, Asia şi Orientul 

Apropiat. Drumul naţional (DN 1) ce leagă Bucureştiul de zona de nord-vest, respectiv 

centrul ţării şi vestul Europei. Drumul naţional (DN 2) ce face legătura cu zona de est a 

ţării,  respectiv  cu  nord-estul  şi  estul  Europei.  Drumul  naţional  (DN  3)  spre  poarta 

maritimă a ţării - Constanţa şi Canalul Dunăre - Marea Neagră. Autostrada Bucureşti - 

Piteşti, ce leagă Capitala de zona de sud-vest a ţării şi a Europei. Această reţea radială este 
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intersectată de şoseaua de centură a capitalei.

În viitor (se află în construcţie în prezent) încă trei autostrăzi vor porni din judeţul 

Ilfov şi vor lega Capitala de vestul ţării, respectiv vestul Europei (spre Braşov - Oradea), 

estul Europei (Ploieşti - Albiţa) şi spre  sud-est  (spre  portul  maritim 

Constanţa).

c) PRESTĂRI DE SERVICII ŞI COMERŢ

Tradiţional  agricol,  judeţul  Ilfov  se  reorientează  în  prezent  către  sectoare 

economice specifice regiunilor capitale: mică industrie, turism de week -end, dezvoltarea 

unor complexe rezidenţiale. Agricultura ocupă în continuare un rol foarte important în 

economia  judeţului  Ilfov  dezvoltându-se  cu  precădere  fermele  micilor  producători, 

agricultura  ecologică  şi  industria  dedicată  ambalării,  selectării  şi  comercializării 

produselor  agricole.  De  asemenea,   Ilfov  cunoaşte  o  transformare  semnificativă  a 

profilului industrial: de la sursă de forţă de muncă a marilor producători industriali din 

Bucureşti  la  promotor  al  unor  ramuri  industriale  alternative  pentru  industria  chimică, 

textilă, electronică, cinematografică. Extinderea continuă a oraşului Bucureşti a influenţat 

dezvoltarea serviciilor (turism, agroturism, divertisment) şi a industriei de construcţii prin 

dezvoltarea unui număr mare de complexe rezdenţiale.

Totodată se manifestă ca unitate distinctă de aria Bucureştiului prin identificarea 

unor relaţii economice şi comerciale independente. Dacă până în urmă cu 10 ani întreaga 

economie ilfoveană depindea de piaţa de desfacere bucureşteană,  în prezent,  pe lângă 

această relaţie se dezvoltă o serie de contacte cu parteneri din Uniunea Europeană sau din 

alte judeţe din România cu scopul eficientizării producţiei.

d) AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISMUL 
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Obiectivul  principal  al  strategiei  de  amenajare  a  teritoriului  judeţului  Ilfov  este 

realizarea unei dezvoltări economice şi sociale durabile a teritoriului, care să ţină cont de 

următoarele principii:

-creşterea  competitivităţii teritoriului  judeţului  Ilfov  în 

cadrul economiei naţionale;

-stoparea  declinului demografic,  asigurarea  unei 

creşteri a populaţiei, a stabilităţii şi 

integrării părţii active a acesteia, în structurile economice locale şi regionale, valorificarea 

superioară a potenţialului natural;

-ameliorarea unor dezechilibre constatate la nivel zonal în dezvoltarea economico-

socială a teritoriului,  determinate atât de condiţiile geografice cât şi de particularităţile 

dezvoltării specifice care au condus la concentrări de populaţie şi activităţi economice în 

principal în jurul municipiului Bucureşti

-corelarea pe plan teritorial a echipării de bază a teritoriului, cu organizarea reţelei 

generale de localităţi,  într-o concepţie unitară, îmbinându-se necesităţile de perspectivă 

ale  economiei  regionale,  cu  asigurarea  unor  condiţii  de  viaţă  cât  mai  bune  în  cadrul 

localităţilor.

Dată  fiind  complexitatea  şi  varietatea  problemelor  au  fost  reţinute  următoarele 

opţiuni directoare:

-valorificarea durabilă a resurselor naturale existente, în special a celor agricole, 

silvice, turistice şi hidrografice; 

-restructurarea şi modernizarea infrastructurilor tehnice;

-conservarea, reabilitarea şi protecţia mediului natural şi construit;

-asigurarea unei dezvoltări economice şi sociale armonioase în profil teritorial, prin 

intervenţii publice şi sprijinirea iniţiativelor private în zonele defavorizate din punct de 
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vedere economic şi social.

În aceste condiţii este vizibilă dezvoltarea spectaculoasă atât a zonelor rezidenţiale cât şi a 

unor noi zone destinate activităţilor productive ce se încadrează în normele europene de 

protecţie a mediului.

e) AGRICULTURA

Agricultura judeţului ocupă un  loc  important,  dispunând  de 

mari rezerve şi 

posibilităţi de dezvoltare determinate de calitţile solurilor, factori de climă, dotări tehnico-

materiale  şi  forţa  de  muncă  adecvată.  Aproximativ  95%  din  potenţialul  agricol  al 

judeţului Ilfov îl deţine suprafaţa arabilă, restul de 5% fiind ocupat cu pomi, vii, pajişti şi 

fâneţe.

Relieful  de  câmpie,  apele  cu  debite  însemnate  folosite  pentru  irigaţii  şi  clima 

temperată, fac din agricultură un sector cu largi rezerve şi posibilităţi.

 Suprafaţa fondului funciar este de 158 328 ha şi are următoarea structură:

- teren arabil 105 699 ha; 

- păşuni 1.973 ha; 

- livezi+ vii 2.427 ha; 

- păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră 26 500 ha; 

Suprafaţa agricolă este folosită în funcţie de condiţiile pedoclimatice. Pe lunci, se 

cultivă legume şi zarzavaturi, pe pante şi terenuri slab productive cresc pomi fructiferi, iar 

restul terenurilor sunt cultivate cu cereale, plante tehnice şi nutreţuri.

Legumicultura  a  cunoscut  o  mare  dezvoltare,  pentru  a  putea  satisface  nevoile 

crescânde  de  aprovizionare  a  Capitalei,  a  consumului  populaţiei  judeţului  precum  şi 

pentru a asigura materia primă fabricilor de conserve din judeţ. 
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Comunele  în  care  legumicultura  se  află  pe  primul  plan  sunt:  Nuci,   Dărăşti, 

Berceni, 1 Decembrie, Vidra, Ciolpani, Gruiu şi oraşul Măgurele.

De asemenea, în judeţ se practică apicultura, sericicultura, pescuitul. Cele peste 10 

lacuri mari din cadrul judeţului asigură pescuitul unor importante cantităţi de peşte pentru 

nevoile locuitorilor din judeţ şi ale Capitalei. 

Lacurile Periş - Bălteni, Snagov, Căldăruşani, Afumaţi, Găneasa, Ştefăneşti, Corbeanca 

constituie importante zone de pescuit ale judeţului.

Nici în sectorul zootehnic lucrurile nu prezintă o situaţie diferită de cea a restului 

agriculturii.  Actuala  structură  a  raselor  din  cadrul  exploataţiilor  zootehnice  reflectă 

consecinţele negative ale lichidării, începând cu 1997, a numeroase complexe cu acest 

profil, ceea ce a determinat reducerea numărului de animale. Actualul nivel al raselor este 

mai mic decât acum zece ani, ca efect al reducerii accentuate şi constante a efectivului de 

animale,  al  deteriorării  puterii  de  cumpărare  a  populaţiei,  al  penuriei  de  fonduri  la 

instituţiile  publice  cu  consumuri  colective  (spitale,  unităţi  militare,  creşe,  cămine), 

precum şi a lipsei de competitivitate la export. Ponderea gospodăriilor populaţiei în acest 

domeniu a crescut uşor, ceea ce arată că scăderea efectivului de animale s-a înregistrat la 

agenţii economici cu personalitate juridică. Totuşi, în judeţ au rezistat câteva complexe 

zootehnice  industriale  reprezentative,  destul  de  puternice  pentru  a  revigora  în  viitor 

sectorul zootehnic, precum S.C. Romsuintest S.A. Periş pentru porcine şi Avicola Buftea 

pentru păsări. 

Dacă ne gândim la specificul judeţului, cu un pronunţat caracter agricol, agricultura 

reprezentând  componenta  dominantă  a  activităţii  economice  (dispunând  de  rezerve  şi 

posibilităţi de dezvoltare determinate de calitatea solurilor, forţa de muncă adecvată etc.), 

situaţia  indicatorilor  din  agricultură  reflectă  nevalorificarea  suficientă  a  resurselor 

existente.

Evoluţia  negativă  a agriculturii  ultimilor  ani,  cauzată  de posibilităţile  financiare 

modeste ale ţăranilor şi de reducerea substanţială a ajutorului acordat de către stat, poate 
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fi oprită în cel puţin două moduri: prin investiţii orientate către optimizarea condiţiilor 

oferite de mediul natural şi prin aplicarea rezultatelor cercetărilor agronomice obţinute de 

institutele locale de cercetări.

1.4. ANALIZA SWOT

a) Puncte tari

♦ Situarea geografică în jurul municipiului Bucureşti

♦ Traversarea judeţului de către două coridoare pan-europene

♦ Prezenţa principalelor legături rutiere, feroviare şi aeriene

♦ Judeţ tradiţional agricol, beneficiind şi de existenţa unui important institut de cercetări 

agricole 

♦ Existenta in cadrul economiei judeţului a unei tradiţii a industriei grele si uşoare 

♦ Resurse naturale si materii prime variate

♦ Potenţial pentru dezvoltarea turismului şi agroturismului

♦ Existenţa  resurselor  umane  calificate  în  tehnologie  de  vârf  (industria  software, 
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proiectarea asistată de calculator, etc.)

♦ Forţa de muncă bine instruită şi calificată disponibilă la costuri minime 

♦ Existenţa  unui  important  număr  de  instituţii  educaţionale  specializate  şi  a  unei 

universităţi 

♦ Implicarea  crescută  a autorităţilor publice în elaborarea 

unor  proiecte  de  dezvoltare regională  şi  de  cooperare 

interinstituţională

b) Puncte slabe

♦ Probleme serioase cu sărăcia rurala, servicii sociale precare

♦ Judeţ marcat exodul forţei de muncă spre Bucureşti

♦ Probleme de mediu afectând apa, aerul si solul, judeţ predispus spre inundaţii

♦ Deficienţe mari în alimentarea cu apă potabilă şi o reţea de canalizare slab dezvoltată 

în special în mediul rural 

♦ Lipsa infrastructurii  de bază în mediul rural ce împiedică dezvoltarea industrială în 

afara oraşelor 

♦ Descreşterea naturală a populaţiei

♦ Existenţa decalajului informaţional în cadrul judeţului 

♦ Slabă educaţie antreprenorială 

c) Oportunităţi
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♦ Integrarea Europeană care va determina creşterea rolului pe care judeţul Ilfov îl joacă 

în economia românească prin creşterea numărului de investitori      

♦ Potenţial mare de dezvoltare a sectorului serviciilor

♦ Asocierea între fermieri pentru creşterea profitabilităţii în agricultură

♦ Posibilitatea practicării agriculturii ecologice 

♦ Potenţial de dezvoltare a parcurilor industriale 

♦ Perspective  bune  pentru dezvoltarea  agroturismului  şi  a 

turismului de week-end

♦ Dezvoltarea  unor  relaţii parteneriale  cu  municipiul 

Bucureşti

d) Ameninţări

♦ Lipsa de facilităţi oferite investitorilor străini poate reduce volumul investiţiilor 

♦ Dezvoltarea limitată a sectorului industrial 

♦ Exodul forţei de muncă

♦ Migrarea populaţiei tinere către zonele urbane

♦ Creşterea decalajului educaţional între mediul urban şi cel rural 

♦ Lărgirea  UE  va  duce  la  creşterea  competiţiei  pentru  produsele  agricole,  putând 

defavoriza unele sectoare tradiţionale 

♦ Instabilitate legislativă în domeniul IMM-urilor

♦ Extinderea urbanistică a municipiului Bucureşti
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II. VIZIUNEA ŞI OBIECTIVELE DE 

DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ 

2.1. VIZIUNEA PRIVIND DEZVOLTAREA 

ECONOMICO-SOCIALĂ A JUDEŢULUI 

"Dezvoltarea durabilă şi echilibrată a judeţului ILFOV  prin crearea şi  

susţinerea unui mediu economico-social competitiv, stabil, sănătos şi  

diversificat, care să asigure creşterea economică continuă şi creşterea 

calităţii vieţii cetăţenilor judeţului”. 
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2.2. OBIECTIVE STRATEGICE
          Analiza resurselor judeţului ILFOV şi a problemelor cu care acesta se confruntă, a 

necesităţilor  şi  priorităţilor  de  dezvoltare,  a  măsurilor  de  intervenţie  necesare  în  baza 

prerogativelor  legale,  conferite  Consiliului  Judeţean,  face  necesară  identificarea  unor 

obiective  strategice  menite  să  constituie  cadrul  necesar  dinamizării  şi  direcţionării 

evoluţiei economico-sociale în perioada 2007-2013.

          În  acest  context  Consiliul  Judeţean  ILFOV  îşi  propune  următoarele  obiective 

strategice pentru dezvoltarea economico – socială a judeţului în perioada 2007 – 2013:  

• Ridicarea standardului de viaţă al locuitorilor judeţului 

ILFOV ;

• Asigurarea unui grad sporit de competitivitate al tuturor 

sectoarelor de activitate 

• Sprijinirea dezvoltării economice prin promovarea parteneriatului public-privat şi 

crearea de oportunităţi si facilităţi atractive pentru potenţialii investitori autohtoni 

sau străini

• Promovarea unei agriculturi performante si revigorarea spaţiului rural, ca 

alternativa socio-economica a mediului urban

• Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor publice oferite cetăţenilor 

• Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii fizice şi a celorlalte utilităţi publice

• Protecţia mediului înconjurător, dezvoltarea şi reabilitarea infrastructurii de mediu 

• Dezvoltarea infrastructurii de afaceri  

• Valorificarea potenţialului turistic local;

2.3. OBIECTIVE SPECIFICE
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Strategia  Consiliului  Judeţean  ILFOV  de  Dezvoltare  Economico  –  Socială  a 

judeţului ILFOV a fost concepută pentru a sprijini, prin mijloace şi instrumente specifice 

administraţiei  publice  judeţene,  atingerea  obiectivelor  strategice  de  dezvoltare 

economico-socială  ale  judeţului,  în  concordanţă  cu  acţiunile  prevăzute  de  Programul 

Naţional de Dezvoltare 2007 – 2013. 

Aceasta  a fost  structurată  în  16 capitole ce corespund domeniilor  de activitate  şi 

competenţă ale Consiliului Judeţean ILFOV şi unităţilor subordonate acestuia, capitole ce 

conturează şi obiectivele specifice ale Strategiei de Dezvoltare Economico – Socială: 

1. Integrare europeană

2. Mediul de afaceri

3. Educaţie

4. Protecţie socială

5. Sănătate

6. Agricultura şi dezvoltarea  rurală

7. Ordine publică şi anticorupţie

8. Reforma administraţiei publice 

9. Turism

10.Dezvoltare regională

11.Amenajarea teritoriului 

12.Infrastructură şi gospodărie comunală

13.Protecţia mediului înconjurător 

14.Cultura

15.Culte

16.Relaţii interetnice

17.Managementul si derularea programului

Consiliul Judetean ILFOV 55



2.3.1. Integrare europeană

În  ceea  ce  priveşte  procesul  de  integrare  europeană,  obiectivele  specifice  ale 

Consiliului Judeţean ILFOV sunt:

a)Fundamentarea  politicilor  publice  pe  principiile   şi  orientările  formulate  în  

documentele Uniunii Europene  

Pentru atingerea acestui obiectiv vor fi elaborate şi adoptate 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.

În baza atribuţiilor stabilite prin  legea  administraţiei  publice 

locale, Consiliul 

Judeţean ILFOV va realiza un plan de acţiune pentru implementarea politicilor publice ale 

Uniunii  Europene,  la  nivelul  judeţului,  coordonând în  acest  sens  acţiunile  instituţiilor 

publice subordonate.

De asemenea, în calitate de autoritate publică judeţeană, Consiliul Judeţean ILFOV 

va continua promovarea interesului naţional şi a identităţii naţionale în relaţiile sale de 

colaborare şi cooperare cu organismele internaţionale şi regionale.

Consiliul  Judeţean  ILFOV  va  susţine  şi  stimula  schimbul  de  experienţă  între 

reprezentanţii  locali din ILFOV şi cei cu atribuţii similare din ţară şi ţările membre şi 

candidate U.E., în domeniul implementării politicilor europene.

b)Creşterea  gradului  de  absorbţie  a  fondurilor  nerambursabile  la  nivelul  

Consiliului Judeţean ILFOV 
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Consiliul  Judeţean  ILFOV, în calitate  de solicitant  eligibil  al  fondurilor  externe 

nerambursabile  destinate  dezvoltării  economice  şi  sociale  a  judeţului,  în  special  cele 

aferente instrumentelor de pre-aderare ale Uniunii Europene, va urmări mai multe direcţii 

de acţiune pentru creşterea gradului de absorbţie a acestor fonduri şi pentru a realiza o 

pregătire corespunzătoare în vederea accesării viitoarelor Fonduri Structurale după data 

aderării.

În  primul  rând,  Consiliul  Judeţean ILFOV va urmări  îmbogăţirea  permanentă  a 

portofoliului de proiecte corespunzător priorităţilor de dezvoltare ale judeţului, precum şi 

pregătirea documentaţiei tehnico-economice absolut necesară eligibilităţii proiectelor de 

infrastructură (studii de fezabilitate)  în cadrul Fondurilor Structurale.

De asemenea,  se  vor  urmări  în  permanenţă  oportunităţile  de finanţare  active  în 

cadrul cărora Consiliul Judeţean ILFOV sau instituţiile  sale subordonate sunt aplicanţi 

eligibili,  pentru  optimizarea gradului  de  atragere  a  fondurilor 

nerambursabile   la  nivelul judeţului. 

Consiliul Judeţean ILFOV va asigura în continuare cofinanţarea  atât a proiectelor 

cu finanţare nerambursabilă aflate în derulare, cât  şi a  diverselor programe  cu finanţare 

nerambursabilă propuse spre finanţare, în care Consiliul Judeţean este aplicant eligibil, în 

conformitate cu  prevederile legale în vigoare.

În acelaşi timp, Consiliul Judeţean ILFOV va utiliza reţeaua de persoane de contact 

constituită la nivelul consiliilor locale a celor 40 localităţi  urbane şi rurale din judeţul 

ILFOV,  pentru  mediatizarea  acestor  oportunităţi  de  finanţare   (din  partea  Uniunii 

Europene,  programe  guvernamentale  sau  alte  instituţii  şi  organizaţii  naţionale  şi 

internaţionale), astfel încât aceste consilii locale să poată avea acces la informaţie în timp 

util pentru a–şi pregăti propunerile de proiecte.

Această activitate de mediatizare va fi susţinută de către Consiliul Judeţean ILFOV 

şi  în  cazul  altor  instituţii  publice,  organizaţii  ale  societăţii  civile  sau  orice  alt  actor 
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implicat  în  dezvoltarea  economică  şi  socială  a  judeţului,  pentru  facilitarea  accesului 

acestora la fondurile nerambursabile oferite.

O altă direcţie de acţiune căreia Consiliul Judeţean ILFOV îi va acorda o atenţie 

specială,  este  optimizarea  calificării  profesionale  a  funcţionarilor  publici  în  domeniul 

managementului  proiectelor  cu  finanţare  externă,  condiţie  esenţială  pentru  întocmirea 

unor  cereri  de  finanţare  viabile.  În  aceeaşi  grupă  de  acţiuni  se  înscrie  acordarea  de 

asistenţă tehnică funcţionarilor implicaţi în accesarea fondurilor (cereri de finanţare) şi 

implementarea proiectelor câştigate de către consiliile locale aflate în relaţii de colaborare 

cu autoritatea publică judeţeană conform Legii administraţiei publice locale.

c)  Creşterea capacităţii instituţionale a administraţiei publice în ceea ce priveşte 

procedurile europene cu privire la derularea fondurilor de preaderare, de coeziune  

şi a celor structurale

Obiectivul  principal  care trebuie  atins  în  acest  sens  este 

creşterea capacităţii de 

implementare a proiectelor cu finanţare externă, familiarizarea funcţionarilor publici cu 

procedurile  impuse  de  finanţatorul  extern  astfel  încât  momentul  aderării  la  Uniunea 

Europeană, care va coincide cu oportunitatea de accesare a fondurilor structurale şi de 

coeziune de către România, să găsească autoritatea publică judeţeană pregătită din punct 

de vedere al capacităţii instituţionale pentru obţinerea acestor fonduri.

În  acest  sens,  Consiliul  Judeţean ILFOV va continua implementarea  proiectelor 

aflate în derulare şi va accesa noi proiecte, astfel încât să se îmbunătăţească experienţa 

practică a funcţionarilor publici implicaţi în ceea ce priveşte managementul ciclului de 

proiect. La astfel de activităţi se vor adăuga cele de pregătire profesională continuă, astfel 

încât  să  se formeze  un corp de funcţionari  publici,  provenind din  toate  domeniile  de 

activitate  (tehnic,  economic,  juridic-administrativ)  care  să  deţină  abilităţi  specifice  în 
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acest domeniu.

d)Întărirea colaborării cu societatea civilă în scopul reducerii riscurilor culturale  

datorate procesului de europenizare

Rolul  societăţii  civile  este  semnificativ  în  influenţarea  deciziilor  politice, 

economice  şi  de  interes  public,  societatea  civilă  întăreşte  legitimitatea  democraţiei, 

multiplică  mijloacele  de  expresie  a  intereselor,  întăreşte  conştiinţa  şi  încrederea 

cetăţenilor în puterea lor, permite recrutarea şi formarea de noi lideri. Persoanele active în 

cadrul societăţii civile, având în spate o experienţă în parteneriatul cu administraţia, în 

calitate de patroni, muncitori din sindicate, specialişti, artişti, gazetari grupaţi în asociaţii 

profesionale, ONG-uri, etc., vor putea fi regăsite în viitor printre agenţii societăţii politice, 

îndeplinind funcţii politice, în felul acesta închizând cercul actorilor locali administrativi, 

politici şi neguvernamentali ca reprezentanţi ai societăţii civile, împreună, de pe poziţii 

egale,  pentru  servirea  binelui public.

Strategia  Consiliului Judeţean  ILFOV  în  privinţa 

relaţiei cu societatea civilă se 

bazează  pe  ideea  de  parteneriat,  pe  vocaţia  de  largă  deschidere  pe  care  acesta  a 

manifestat-o  şi  o  manifestă  necondiţionat  faţă  de  realizarea  problemelor  publice 

identificate  de  cetăţeanul  alegător  şi  plătitor  de  taxe  şi  impozite,  co-participant  şi 

beneficiar direct al actului de administraţie. Specificul parteneriatului ca mod de acţiune 

socială şi elementul său definitoriu este lucrul în echipă iar cei ce acţionează astfel se pun 

sub semnul acţiunii colective şi comunicative. De aceea a fost creat cadrul instituţional şi 

organizaţional  care  să  contribuie  şi  să  susţină  eforturile,  energia  şi  capacităţile 

partenerilor.  Consiliul  Judeţean  ILFOV,  consideră  respectarea  criteriilor  de  bună 

guvernare pe baza consultării cu societatea civilă, în aceeaşi măsură în care, autoritatea 

administraţiei  publice  judeţene  este  supusă  consultării  autorităţilor  administrative 
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centrale.

Ca obiective specifice, parteneriatul deja existent, dintre administraţie şi societatea 

civilă, va evolua, în perioada următoare pentru :

- creşterea capacităţii părţilor de a influenţa mediul lor de operare ;

- transformarea consultării societăţii civile dintr-o obligaţie impusă de lege, într-o 

resursă de îmbunătăţire a actului administrativ ;

- creşterea  capacităţii  de  învăţare  de  cooperare  şi  de  capitalizare  a  experienţei 

ambelor părţi ;

- creşterea capacităţii de acţiune comună pentru obţinerea încrederii şi recunoaşterii 

comunităţii ;

- asistenţa  fiecărui  partener  în  relaţionarea  cu  agenţiile  şi  programele  cheie  ale 

comunităţii;

- găsirea tuturor posibilităţilor legale pentru acordarea de finanţări din bugetul local 

pentru  susţinerea  proiectelor  ONG-urilor  care  rezolvă  unele  probleme  cărora 

administraţia nu le-a putut face  faţă,  pe  baza  unei 

metodologii  clare  de acordare a finanţării;

- încheierea unor acorduri scrise între parteneri;

- urmărirea  tuturor  colaborărilor  posibile  pentru  realizarea  proiectelor 

administraţiei;

      -   sprijinirea de către administraţie a organizării  anual a forumului judeţean al 

societăţii  civile, ca « indicator de sănătate » atât pentru sectorul asociativ local cât şi 

pentru relaţia de colaborare cu administraţia.

2.3.2.Mediul de afaceri
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Economia de piaţă funcţională nu poate fi dezvoltată decât prin mediul de afaceri. 

Dacă  Ilfovul vrea să aibă o economie funcţională, trebuie să se bazeze pe experienţa şi 

capacitatea celor din mediul de afaceri. Sistemul social şi politic al Europei Occidentale 

se bazează pe economia privată şi pe iniţiativa economică a oamenilor de afaceri, care 

stau la baza creşterii economice, atât la nivel micro, cât şi macro.

Rolul  social  al  mediului  de  afaceri  a  devenit  extrem  de  important  pentru 

comunitate.

Mediul de afaceri Ifovean asigură mii de locuri de muncă, se implică în viaţa urbei, 

sponsorizează, subvenţionează activităţi culturale, sportive, de formare profesională etc., 

face posibilă apariţia unei mentalităţi  noi, care pune accent pe libertatea individului şi 

libera iniţiativă.

Ilfovul  are  nevoie  de  promovarea  acestui  model  social.  În  spaţiul  public  local 

trebuie arătat tot mai des acest tip de model care are iniţiativă privată, investeşte în afaceri 

viabile, creează locuri de muncă şi aduce profit.

El  trebuie  să  joace  un  rol central în comunitate, încurajat să 

se  implice  în  viaţa  publică  şi respectat pentru curajul de a risca 

şi succesul obţinut.

Mediul de afaceri este singurul model social care permite trecerea românilor de la 

mentalitatea  de  „asistaţi” la  una  raţionalistă,  axată pe iniţiativă personală,  calitate  şi 

beneficii.

De aceea, sectorul privat, mediul de afaceri, care realizează cea mai mare parte a 

PIB, trebuie reprezentat în toate sectoarele şi la toate nivelurile unde se iau decizii şi mai 

ales de natură economică, socială şi educaţională.

Mediul de afaceri, la nivel naţional şi local, supravieţuieşte greu, deoarece de multe 

ori în loc să primească gura de oxigen, aceasta i se limitează.
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Problematica mediului de afaceri
Mediul de afaceri se luptă cu:

- nivelul moderat al protecţionismului

- intervenţia statului în economie e moderată

- rată de inflaţie ridicată

- bariere moderate în calea fluxului de capital, a investiţiilor străine

- sectoarele bancar şi financiar sunt caracterizate de numeroase restricţii, la nivelul 

salariilor şi preţurilor, statul având o intervenţie moderată

- o protecţie încă redusă în domeniul dreptului de proprietate

- normele din diverse sectoare se modifică des; reglementările din unele domenii 

devin obstacole pentru mediul de afaceri

- economia subterană şi concurenţa neloială relevă un grad ridicat de activitate

Priorităţi în mediul de afaceri Ilfovean
Acţiuni  ce  pot  duce  la atingerea  obiectivelor  pe 

domeniile:

- încurajarea  liberei iniţiative

- crearea spaţiului propice afacerilor (activităţi private, specific zonale)

- creşterea flexibilităţii pieţei forţei de muncă

- promovarea unei politici echilibrate şi susţinute de dezvoltare locală

Alte Priorităţi :

a) o piaţă internă (locală) fiabilă;

b) stabilitate economică şi monetară pe termen lung;

c) promovarea unor reguli competiţionale corecte;
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d) liberalizarea accentuată şi rapidă a comerţului şi investiţiilor pe plan local;

e) susţinerea activităţii de inovare;

f) integrarea echilibrată a problemelor zonale economice, sociale şi de mediu;

g)facilitarea  accesului  la  licitaţii  publice  a  firmelor  autohtone,  acestea  fiind cele 

plătitoare de impozite şi taxe locale;

h) 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;

i) disponibilitatea Consiliului Judeţean ILFOV, prin Consiliile locale, de a pune la 

dispoziţie, în mod legal şi transparent,  spaţii şi active neutilizate, pentru firme private 

din mediul  rural,  în vederea dezvoltării  activităţii  IMM-urilor,  creatoare de locuri de 

muncă în mediul rural;

j) organizarea de  întâlniri lunare între reprezentanţii mediului de afaceri şi cei ai 

Consiliilor  locale  şi  Consiliului  Judeţean  ILFOV,  în  vederea  identificării  de  noi 

oportunităţi;

k)  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;

l) realizarea, la nivel judeţean şi local, a unei informări trimestriale a mediului de 

afaceri cu privire la legislaţia de specialitate şi a modalităţilor şi normelor de aplicare a 

acesteia;

m)  reducerea birocraţiei la nivelul Consiliilor locale, rezultând astfel mai puţine 

condiţii favorizante pentru dezvoltarea fenomenului de corupţie, aceasta cu atât mai mult 
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cu  cât  victimele  corupţiei  sunt  firmele  private  mici,  care  nu-şi  pot  plăti  servicii  de 

consultanţă juridică;

n)  reprezentare,  din  partea  mediului  de  afaceri,  în  comisiile  de  recrutare, 

examinare şi angajare a personalului activ, reprezentanţii mediului de afaceri fiind cei 

mai interesaţi în atragerea corectă a forţei de muncă;

o) 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.

De asemenea  consiliul Judeţean Ilfov sprijină mediul de afaceri prin promovarea 

următoarelor tipuri de proiecte:

- crearea unui complex expoziţional;

- înfiinţarea de parcuri industriale;

- susţinerea IMM-urilor prin intermedierea unor cooperări internaţionale;

- promovarea agriculturii ecologice şi a altor tipuri de culturi ne-tradiţionale.

 

Realităţi ale mediului de afaceri Ilfovean
Transformările în economie nu pot fi  realizate imediat,  acestea necesitând timp, 

pregătire  pentru  realizarea  lor, schimbări de atitudini şi, mai ales, 

mentalităţi.

Integrarea  europeană  nu  e numai a Guvernului,  a  partidelor 

politice, este integrarea 

tuturor, a fiecărui manager de companie şi a întregului mediu de afaceri.

Domeniul  privat,  mediul  de  afaceri,  va  fi  cel  care  ne  va  introduce  în  Uniunea 

Europeană.  În  lumea  de  afaceri,  foarte  mulţi  dintre  manageri  sunt  conştienţi  de 

dificultatea  integrării  şi  de  aceea  mediul  de  afaceri  Iifovean  urmăreşte  agenda  de 

implementare, încercând de multe ori să o ia înainte, pentru a asigura supravieţuirea unor 
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serii de activităţi locale, private.

Contactul  între  birourile  specializate  (reprezentanţii)  administraţiei  şi  mediul  de 

afaceri  local  nu  mai  trebuie  să  fie  formal;  trebuie  să  existe  un  sprijin  concret  de 

promovare  a  proiectelor  care  ating  direct  dezvoltarea  mediului  de  afaceri  local; 

promovarea  unui  dialog  real,  permanent  între  reprezentanţii  parteneriatelor,  în  aşa  fel 

încât să se ştie exact  unde şi  când să se poată acţiona în realitatea  mediului  local  de 

afaceri.

Mediul de afaceri este cel care produce, inovează, exportă, riscă, luptă, creează; el 

decide încotro ne îndreptăm; el decide obiectivele formării pe piaţa forţei de muncă, în 

funcţie  de  nevoile  locale  existente  şi  el  este  cel  care  realizează,  prin  resurse  proprii, 

programe de formare, fiind direct interesat de „calitatea” investiţiei făcute.

2.3.3.Educaţie

Nivelul de instruire al locuitorilor unei ţări reprezintă produsul cel mai de preţ pe 

care acea ţară îl poate da, evoluţia şi civilizaţia la care a ajuns poporul respectiv. Dar 

parametrii la care poate ajunge învăţământul depind exclusiv de parametrii la care a ajuns 

societatea în ansamblul ei. Revenirea la normalitate a învăţământului se poate face odată 

cu revenirea la normalitate a întregii  societăţi,  la nivelul judeţului nostru învăţământul 

fiind o parte a unui întreg asupra căruia  trebuie  să-şi  îndrepte 

acţiunile  toţi  factorii  de răspundere.

În  ceea  ce  priveşte  domeniul  educaţiei,  Consiliul  Judeţean  ILFOV  va  avea  în 

vedere următoarele obiective:

a)Îmbunătăţirea sistemului de finanţare a unităţilor de învăţământ preuniversitar  

de stat şi a şcolilor speciale 
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 Se vor lua toate măsurile pentru continuarea procesului de descentralizare reală, 

prin aplicarea politicii guvernamentale pentru contracararea neajunsurilor existente ca de 

exemplu: gradul scăzut de finanţare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din 

România; acordarea fondurilor pentru cheltuieli materiale, reparaţii curente şi burse ale 

elevilor numai din bugetele locale – insuficiente pentru multe comune; posibilitatea ca 

eventualele economii în folosirea fondurilor să nu rămână la dispoziţia şcolii; organismele 

de conducere ale puterii locale şi comunitatea însăşi sa nu participe la luarea deciziilor în 

legătură cu politica de personal din şcoală şi la conducerea curentă a activităţii acesteia. 

b)Reabilitarea şi modernizarea unităţilor şcolare 

Consiliul  Judeţean  ILFOV,  va  asigura  direct  finanţarea  complementară  pentru 

şcolile speciale pe care le are în subordonare şi indirect pentru celelalte şcoli din sistemul 

public de învăţământ prin repartizarea fondurilor necesare către consiliile locale din raza 

de activitate.

Ca şi până acum şi în perioada 2007 – 2013, Consiliul Judeţean ILFOV va urmări 

asigurarea  fondurilor  pentru  unităţile  şcolare  pentru  dotări  necesare  reabilitării  şi 

modernizării acestora. 

2.3.4.Protecţie socială

Comisia  Judeţeană   Anti  - Sărăcie şi Promovare a Incluziunii 

Sociale va continua să acţioneze, în baza cadrului legislativ, privind 

protecţia  socială,  combaterea sărăciei şi 

marginalizarea socială.

Pentru implementarea Planului Judeţean Anti - Sărăcie şi Promovare a Incluziunii 

Sociale se va realiza un parteneriat, şi se va urmări completarea programelor publice cu 
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iniţiative  private  şi  atragerea  de  resurse  UE.  Prin  acest  Plan  se  va  avea  în  vedere 

stimularea articulării planurilor de acţiune sectoriale şi locale, monitorizarea eforturilor 

guvernamentale  de  prevenire  sau  absorbţie  a  sărăciei  şi  de  promovare  a  incluziunii 

sociale, crearea unui cadru de referinţă pentru implantarea în întreaga activitate publică a 

obiectivului  unei societăţi prospere şi incluzive. Prin acţiunile Comisiei Judeţene  Anti - 

Sărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale în perioada 2007-2013 se va urmări absorbţia 

treptată  a  sărăciei  persoanelor  active  şi  a  celor  care  şi-au  încheiat  ciclul  vieţii  active 

(pensionarii), asigurarea accesului tuturor cetăţenilor la  serviciile fundamentale sociale, 

accesul egal la educaţie pentru copiii din mediul rural, din zonele sociale defavorizate, 

completarea  şi  dezvoltarea  sistemului  de  protecţie  socială,  dezvoltarea  capacităţii 

autorităţilor publice judeţene şi locale de identificare a problemelor sociale, de dezvoltare 

şi implementare de programe sociale.

Consiliul Judeţean Ilfov, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului (D.G.A.S.P.C.), va urmări îndeplinirea obiectivelor sale generale şi operaţionale 

în  perioada  2007-2013  şi  îndeplinirea  funcţiilor  sale  de  strategie,  de  coordonare  a 

activităţilor  de  asistenţă  socială  şi  protecţie  a  copilului  la  nivelul  judeţului,  de 

administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie, de colaborare cu serviciile publice 

deconcertate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei 

sociale,  cu  serviciile  publice  locale  de  asistenţă  socială,  precum  şi  cu  reprezentanţii 

societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu, de execuţie si reprezentare.

D.G.A.S.P.C.  va  avea  în  vedere  permanent  gestionarea  eficientă  a  resurselor 

umane,  materiale  şi  financiare implicate în sistemul de protecţie 

specială  a  persoanelor  asistate  şi întărirea  controlului  asupra 

alocării şi utilizării fondurilor. 

D.G.A.S.P.C.  va  urmări  finalizarea,  implementarea  şi  monitorizarea  respectării 

standardelor de calitate, implementarea legislaţiei privitoare la accesibilizarea mediului 

Consiliul Judetean ILFOV 67



fizic, monitorizarea implementării, armonizarea cadrului legislativ din domeniul protecţiei 

persoanelor  aflate  în  dificultate  cu  legislaţia  europeană  şi  internaţională  în  materie, 

dezvoltarea  şi  implementarea  unui  sistem  judeţean  de  monitorizare  a  sistemului  de 

protecţie a persoanelor aflate în dificultate, dezvoltarea unui set de măsuri şi mecanisme 

care să facă posibilă egalizarea şanselor, pentru combaterea discriminării şi a excluziunii 

sociale a persoanelor aflate în dificultate.

Sensibilizarea  şi  informarea  opiniei  publice  asupra  drepturilor  persoanelor 

asistate  în  vederea  îmbunătăţirii  atitudinii  şi  comportamentului  general  privind 

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

familiilor acestora prin activităţi de informare, sesizare, prevenire a abuzurilor inclusiv 

prevenirea şi combaterea exploatării copilului prin muncă. Atingerea acestui obiectiv se 

va urmări  şi  prin  alte  acţiuni  speciale  de mediatizare,  prin   colaborarea   cu  celelalte 

instituţii  ale  statului,  deplasarea  specialiştilor  în  comunitate,  punându-se  în  evidenţă 

pericolele necunoscute sau nerecunoscute, existente în familie, sau în afara acesteia.

Integrarea  socială  a  copiilor  şi  tinerilor  instituţionalizaţi:  D.G.A.S.P.C.  va 

urmări  asigurarea  serviciilor  de  tip  rezidenţial  şi  serviciilor  de  recuperare,  cu  accent 

asupra  tinerilor  care  părăsesc  centrele  de  plasament  la  împlinirea  vârstei  de  18  ani, 

organizarea  unui  serviciu  care  să  ofere  protecţie  specializată  copilului  delincvent, 

înfiinţarea de centre de tip familial, acţiuni de prevenire/combatere a exploatării copilului 

prin muncă, acţiuni de prevenire a perpetuării mecanismelor de marginalizare socială prin 

programe  anti-sărăcie  şi  de  incluziune  socială  ce  vizează  în  special  copiii  şi  familia, 

prevenirea abandonului şi instituţionalizării copilului, prevenirea şi tratarea problemelor 

sociale care perpetuează starea de sărăcie  şi  excluziune  socială, 

formarea  şi  perfecţionarea personalului  care  lucrează  în 

sistemul  de  asistenţă  socială,  în scopul creşterii calităţii 
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serviciilor  prestate,  crearea  cadrului  de  dezvoltare  a  parteneriatului  public-privat 

(instituţiile  statului – organizaţii  nonguvernamentale) în domeniul protecţiei  speciale a 

copiilor şi tinerilor asistaţi. 

Crearea  unui  sistem  de  suport  pentru  persoanele  cu  handicap  care  să 

corespundă  standardelor  de  calitate  în  vigoare.  Strategia  judeţeană  referitoare  la 

protecţia persoanelor cu dizabilităţi urmăreşte atingerea obiectivelor reformei sistemului 

de protecţie a persoanelor cu dizabilităţi, conform Strategiei Naţionale privind protecţia 

specială şi integrarea persoanelor cu handicap.

D.G.A.S.P.C.  va asigura  premisele  pentru prevenirea instituţionalizării  şi  pentru 

dezinstituţionalizarea persoanelor cu handicap care, în urma evaluărilor şi a anchetelor 

sociale s-au dovedit a avea potenţial în acest sens, realizarea unor servicii integrate socio-

medicale la domiciliu, dezvoltarea şi profesionalizarea reţelelor de asistenţi personali şi de 

asistenţi  sociali  specializaţi  în  asistenţa  persoanei  cu  handicap,  crearea  cadrului  de 

dezvoltare a parteneriatului public-privat  în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu 

handicap asistate.

Crearea unui sistem de suport pentru persoanele vârstnice:  D.G.A.S.P.C.  va 

stabili  parteneriate  cu  autorităţile  administraţiei  publice  locale  sau  organisme  private 

autorizate  pentru dezvoltarea serviciilor  sociale  comunitare,  precum şi  cu organizaţiile 

civile şi  cultele religioase furnizoare de servicii de asistenţă socială destinate persoanelor 

vârstnice, fără familie, formarea şi perfecţionarea personalului care lucrează în sistemul 

de asistenţă socială, în scopul creşterii calităţii serviciilor prestate, realizarea unor servicii 

integrate socio-medicale la domiciliu destinate acestor categorii.

Continuarea descentralizării serviciilor din sistemul de protecţie a copilului - 

vizează procesul de descentralizare, dezvoltare şi implementare a serviciilor publice de 

asistenţă socială prin consiliile locale şi respectiv prin Consiliul Judeţean, având ca scop 

Consiliul Judetean ILFOV 69



extinderea  accesului  la  programele  de  asistenţă  socială,  în  special  a  grupurilor 

dezavantajate.  D.G.A.S.P.C.  va  realiza  acest  obiectiv  prin  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.

Proiectele din domeniul serviciilor sociale au fost identificate în urma propunerilor 

venite din partea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov. În 

funcţie de specificul lor au fost identificate următoarele categorii :

-înfiinţarea de centre de zi pentru copii;

-înfiinţarea  de  centre  pentru  pregătirea  profesională  a  tinerilor  aflaţi  în  sistemul  de 

protecţie rezidenţial ;

-înfiinţarea serviciului de ingrijire la domiciliu pentru bătrâni;

-înfiinţarea,  organizarea  şi  funcţionarea  unor  centre  rezidenţiale  pentru  persoanele 

vîrstnice;

-înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unui centru de zi pentru persoanele vîrstnice cu 

afectiuni de tip boala Alzheimer si/sau cu maladia Alzheimer;

-înfiinţarea a douăsprezece case de tip familial cu maximum 12 locuri fiecare şi a unui 

centru de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială;

-înfiinţarea unui centru social de urgenta pentru persoanele fara adapost.

2.3.5.Sănătate

a)Îmbunătăţirea sistemului de finanţare a unităţilor medicale 

Consiliul  Judeţean  ILFOV  va contribui  la  asigurarea  tuturor  condiţiilor  de 

desfăşurare a unei activităţi corespunzătoare a unităţilor sanitare şi a actului medical, 
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alocarea  sumelor  necesare  pentru  cheltuielile  de  întreţinere  şi  gospodărire,  reparaţii, 

consolidare, extindere şi modernizare a acestora, cheltuieli pentru personalul auxiliar, în 

limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetele locale.

Consiliul Judeţean va aloca prin bugetul său fonduri pentru dotarea unităţilor de 

asistenţă medico-sociale de interes public. 

De  asemenea,  pe  lângă  sumele  alocate  prin  bugetul  propriu  de  venituri  si 

cheltuieli,  Consiliului  Judeţean va căuta  şi  alte  surse de finanţare  necesare  reabilitării 

Spitalului Judeţean „Constantin şi Elena”:

- extinderea  şi  recompartimentarea  spaţiului  existent  pentru  alinierea 

Departamentului de Urgenţă la standardele europene,

- îmbunătăţirea eficienţei  energetice şi  a condiţiilor de mediu pentru pacienţii  din 

spital.

2.3.6.Agricultura şi dezvoltarea  rurală

Prin suprafaţa, calitatea solurilor şi categoriile de folosinţe agricole, România se 

numără printre ţările cu cel mai mare potenţial agricol din Europa, iar agricultura este una 

dintre ramurile de bază ale economiei naţionale. 

Judeţul ILFOV, modest ca suprafaţă agricolă şi cu un potenţial agricol redus, iar 

agricultura constituie totuşi una dintre ramurile de bază ale economiei sale.

Perioada   actuală  reprezintă  pentru  români  perioada uneia  dintre  cele  mai  mari 

provocări ale istoriei naţionale – pregătirea pentru aderarea la Uniunea Europeană şi, mai 

important, pentru integrarea României în structurile acesteia, prin crearea unor structuri 

compatibile cu cele din Statele Membre în toate domeniile vieţii economico-sociale, ceea 

ce presupune o nouă abordare strategică a viitoarei dezvoltări a ţării.

In domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale va fi necesară o abordare care să 
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permită integrarea în Politica Agricolă Comună a Uniunii Europene, principalele măsuri 

fiind  cele  menite  sa  contribuie  la  trecerea  de  la  agricultura  de  subzistenţă  şi  semi-

subzistenţă  practicată  în  prezent  la  o  agricultură  comercială,  precum  şi  măsuri  de 

modernizare a satelor,  de schimbare a peisajului rural,  de dezvoltare şi diversificare a 

altor activităţi economice care să genereze venituri alternative.

Consiliul  Judeţean  ILFOV  se  va  implica,  potrivit  competenţelor  care  îi  revin 

conform Legii  nr.  215/2001,  legea  administraţiei  publice  locale,  în  realizarea  acestor 

transformări  structurale,  urmărind,  în perioada 2007 – 2013, îndeplinirea următoarelor 

obiective specifice:

a)  Stimularea  transformării  gospodăriilor  ţărăneşti  în  ferme  familiale  cu 

caracter comercial 

Agricultura  judeţului  ILFOV,  ca  şi  a  întregii  ţări,  este  caracterizată  de  o 

productivitate  scăzută,  principala  cauză  constituind-o  fărâmiţarea  proprietăţii  în  loturi 

foarte mici pe care nu este posibilă aplicarea unor tehnologii performante şi obţinerea de 

valoare adăugată ridicată. 

O altă  cauză care contribuie  la  productivitatea  scăzută  a  agriculturii  Ilfovului  o 

constituie  sărăcia  populaţiei  rurale,  care  nu dispune de posibilităţi  financiare  pentru a 

investi în dotarea propriilor exploataţii cu sistema de tractoare şi maşini agricole necesară 

şi  în  asigurarea  materialelor  necesare  (sămânţă  certificată,  îngrăşăminte,  erbicide, 

pesticide etc.) pentru aplicarea tehnologiilor intensive, de mare productivitate. Dintre alte 

cauze ale acestei stări de fapt mai pot fi enumerate: practicarea monoculturii sau a rotaţiei 

simple  grâu-porumb, lipsa unităţilor  de prelucrare a produselor agricole,  infrastructura 

inadecvată şi neatractivă pentru potenţiali investitori, îmbătrânirea populaţiei ocupate în 

agricultură, în ciuda migrării populaţiei din zonele urbane către cele rurale. Toate acestea 

fac ca  micile gospodării ţărăneşti să producă în totalitate sau în cea mai mare măsură 

numai pentru consumul propriu.
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Pentru  sprijinirea  transformării  acestor  gospodării  ţărăneşti  în  ferme  familiale 

comerciale, Consiliul Judeţean  ILFOV, prin Direcţia de Integrare Europeană, va acorda 

fermierilor  asistenţă  tehnică  şi  logistică  în  vederea  întocmirii  de  proiecte  viabile 

pentru obţinerea de finanţare nerambursabilă pentru modernizarea exploataţiilor.

b)  Sprijinirea  valorificării  producţiei  agricole  prin  măsuri  de  piaţa  prin 

încurajarea parteneriatului public - privat 

O altă cauză majoră a lipsei de eficienţă a agriculturii româneşti, în general, şi a 

celei  Ilfovene,  în  special,  o  constituie  lipsa  posibilităţilor  de  valorificare  a  producţiei 

obţinute, datorită inexistenţei unei pieţe a produselor agricole, a unor mecanisme de piaţă 

care să faciliteze integrarea produselor agricole în circuitul comercial şi obţinerea unor 

venituri corespunzătoare de către fermieri. 

Pentru  îmbunătăţirea  situaţiei  actuale  sunt  necesare  acţiuni  de  identificare  a 

produselor pentru care fiecare zonă agricolă din judeţ are vocaţie, de stabilire a cantităţilor 

de  produse  agricole  destinate  comercializării  pentru  fiecare  dintre  aceste  zone,  de 

identificare a infrastructurii existente în fiecare zonă şi care poate fi folosită în activitatea 

de  valorificare  şi  prelucrare  a  producţiei  agricole,  precum  şi  de  studiere  a  pieţei 

produselor agricole.

Pentru sprijinirea valorificării producţiei agricole prin măsuri de piaţă, conducerea 

Consiliului  Judeţean  ILFOV,  împreună  cu  primarii  localităţilor,  se  va  implica  în 

încurajarea parteneriatului public-privat în vederea achiziţionării şi/sau prelucrării 

produselor  agricole,  prin înfiinţarea,  unor centre  de preluare şi/sau procesare în 

judeţul ILFOV.

O altă măsură pe care o va avea în vedere Consiliul Judeţean pentru valorificarea 

producţiei agricole este crearea unei pieţe de gross / centru de marketing al produselor 

agroalimentare din judeţul ILFOV, ce va prelua produsele colectate şi sortate în centrele 
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înfiinţate . 

Punerea  în  valoare  a  spaţiilor  şi  dotărilor  existente  va  contribui  la  reducerea 

efortului investiţional necesar, contribuind la creşterea atractivităţii pentru investitorii în 

domeniu, iar cei care se vor implica în realizarea acestor centre vor realiza, cu siguranţă, o 

testare  corespunzătoare  a  pieţei  produselor  agricole,  măsură  absolut  necesară  pentru 

rentabilizarea activităţii comerciale proprii.

c) Dezvoltarea si modernizarea satelor

 Dezvoltarea rurală, cel de-al doilea pilon al Politicii Agricole Comune, are ca scop 

modernizarea  şi  restructurarea  sectorului  agricol  şi  ridicarea  nivelului  de  civilizaţie  al 

zonelor  rurale,  prin  dezvoltarea  infrastructurilor  aferente  zonelor  rurale  în  scopul 

susţinerii sectorului agricol şi prin diversificarea activităţilor economice din zonele rurale 

prin  promovarea  activităţilor  neagricole,  cu  accent  deosebit  pe  turism rural,  artizanat, 

activităţi  meşteşugăreşti,  acvacultură,  sericicultură,  apicultură,  procesarea  fructelor  de 

pădure şi orice alte activităţi generatoare de venituri alternative.

• Având în vedere faptul că 58% din populaţia judeţului ILFOV trăieşte în mediul 

rural  şi  că  53,2%  din  populaţia  ocupată  civilă  desfăşoară  activităţi  agricole, 

realizarea  obiectivelor  pe  care  le  presupune  dezvoltarea  rurală  este  deosebit  de 

importantă, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi a nivelului de civilizaţie, pe 

de  o  parte,  şi  pentru  asigurarea  unui  trai  decent  locuitorilor  de  la  sate,  prin 

suplimentarea  veniturilor  obţinute  prin  asistenţă  tehnică  şi  logistică  pentru 

comunităţile  rurale  în  vederea  întocmirii  de  proiecte  eligibile  şi  realizării 

investiţiilor cu finanţare fonduri nerambursabile.

d) Implementarea  tehnicilor  agricole  moderne  si  performante  prin  perfecţionarea 

continuă a pregătirii profesionale, consultanţă agricolă şi extensie 

În epoca modernă activitatea de cercetare-dezvoltare a devenit unul dintre cei mai 
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importanţi factori de producţie in toate domeniile productive, fiind cel mai dinamic şi mai 

performant element al dezvoltării economice. În zilele noastre menţinerea pe piaţa din ce 

în ce mai concurenţială a unui producător şi a produselor sale este condiţionată direct de 

modul în care acesta îşi însuşeşte şi aplică noutăţile din domeniul său de activitate, de 

modul  în  care  este  preocupat  permanent  de  căile  de  diversificare  şi  de  ridicare  a 

standardelor calitative ale ofertei pe care o face consumatorului. Activitatea de producţie 

agricolă  este  caracterizată  de  o  complexitate  deosebită,  conferită  de  imperativul  de 

împletire a factorului biologic cu cel tehnologic, ca şi de cel de a răspunde cerinţelor din 

ce în ce mai sofisticate ale acestei activităţi.

Pentru a putea obţine producţii corespunzătoare, atât din punct de vedere cantitativ 

cât  şi  calitativ,  la  standardele  impuse de Piaţa  Agricolă  Comună,  agricultorii  ilfoveni 

trebuie să fie capabili să aplice tehnologii de producţie performante, să fie la curent cu 

toate noutăţile în domeniu, să beneficieze de o informaţie actualizată permanent atât în 

domeniul producţiei  cât  şi  al  valorificării  acesteia.  Aceste deziderate pot fi  îndeplinite 

printr-o perfecţionare continuă a pregătirii profesionale şi prin acces permanent la servicii 

de  consultanţă  şi  extensie  eficiente,   instituţii  de  specialitate  în  domeniul  formării 

profesionale, consultanţei agricole şi extensiei Se vor desfăşura, în acest sens, următoarele 

activităţi:

- Organizarea de cursuri de calificare în diverse meserii agricole, în aşa fel încât 

toţi cei care lucrează în agricultură să cunoască noutăţile tehnologice, legislaţia 

naţională şi comunitară în domeniu;

- Organizarea, în colaborare cu staţiunile de cercetare-dezvoltare şi facultăţile cu 

profil agricol, de loturi demonstrative la principalele culturi cerute de piaţă, loturi 

în care producătorilor agricoli le sunt prezentate noutăţile în domeniu (soiuri şi 

hibrizi, tehnologii, sisteme de maşini etc.);

- Organizarea de seminarii, simpozioane, dezbateri, mese rotunde, întâlniri cu 
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producătorii agricoli pentru a aduce la cunoştinţa acestora  noutăţile în domeniul agricol 

şi a supune dezbaterii  diverse teme care prezintă interes din punct de vedere tehnic, 

tehnologic, legislativ etc.;

- Acordarea de asistenţă tehnică de specialitate producătorilor agricoli în domeniul 

cerealelor şi plantelor tehnice, horticulturii, zootehniei, mecanizării, legislaţiei;

- Întocmirea  şi  punerea  la  dispoziţia  producătorilor  agricoli  a  unor  proiecte  tip 

pentru organizarea unor microferme de creşterea taurinelor,  ovinelor, puilor de 

carne, găinilor ouătoare, prepeliţelor, albinelor, viermilor de mătase, producerea 

ciupercilor;

e) Asigurarea sănătăţii culturilor şi a recoltelor prin măsuri de protecţia plantelor  

Protecţia plantelor cultivate, a pădurilor, păşunilor şi fâneţelor naturale şi a altor 

forme de vegetaţie utilă,  precum şi a produselor vegetale depozitate împotriva bolilor, 

dăunătorilor şi buruienilor este o problemă de interes naţional şi constituie o obligaţie 

pentru autorităţile publice, producătorii agricoli şi pentru toţi cetăţenii României, conform 

prevederilor Legii nr. 546/2001 privind aprobarea O.U.G. nr. 17/2001 pentru modificarea 

O.U.G.  71/1999  privind  reorganizarea  activităţii  de  protecţie  a  plantelor  şi  carantină 

fitosanitară.

Pentru  asigurarea  sănătăţii  culturilor  şi  a  recoltelor  la  nivelul  judeţului  ILFOV, 

S.C. METROPOLA PLANTE S.A., unitate cu personalitate juridică ce asigură la nivelul 

judeţului îndeplinirea obligaţiilor stabilite  prin lege în domeniul protecţiei plantelor.

S.C.  METROPOLA  PLANTE  S.A.  va  desfăşura  activităţi  de  testare  a  noilor 

produse  de  combatere  a  bolilor  şi  dăunătorilor,  popularizarea  rezultatelor  obţinute  cu 

privire la eficacitatea lor si promovarea celor mai competitive dintre acestea.  

Având în  vedere  obligaţiile  stabilite  prin  lege,  condiţiile  specifice  ale  judeţului 

ILFOV, precum şi dotările de care dispune,societăţii S.C. METROPOLA PLANTE S.A. 
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îi  revin  următoarele  atribuţii  în domeniul  asigurării  sănătăţii 

culturilor şi a recoltelor 

prin măsuri de protecţia plantelor:

- Combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor la toate culturile agricole şi pentru 

toţi  producătorii,  fie  contra  cost,  conform tarifelor  stabilite  de  către  Consiliul 

Judeţean, fie gratuit, în situaţia apariţiei agenţilor dăunători care prin atacul lor 

pun  în  pericol  producţia  agricolă  şi  pentru  combaterea  cărora,  prin  ordin  al 

ministrului agriculturii, se alocă fonduri de la buget pentru acţiunea de combatere, 

conform legii;

- Tratamentul chimic al seminţelor destinate însămânţării;

- Aprovizionarea cu produse de uz fitosanitar care au fost testate şi corespund cel 

mai bine condiţiilor judeţului ILFOV, depozitarea şi comercializarea acestora;

- Dezinfecţia,  dezinsecţia  şi  deratizarea  depozitelor  de  cereale  şi  a  produselor 

agricole depozitate, prin folosirea celor mai eficace şi mai eficiente produse;

- Prestări servicii D.D.D. în toate spaţiile închise;

- Înfiinţarea de culturi agricole şi horticole pentru testarea produselor folosite în 

activitatea de protecţia plantelor;

- Comercializarea de seminţe şi material săditor certificate;

- Dezinfecţia materialului săditor;

- Tratamente fitosanitare pe aliniamentele pomicole din judeţ;

- Transporturi rutiere de mărfuri agricole şi neagricole;

- Comercializarea de îngrăşăminte.

2.3.7. Ordine publică şi anticorupţie

În  cadrul  structurii  organizatorice  a  aparatului  propriu  de  lucru  al  Consiliul 
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Judeţean ILFOV, începând cu anul 2002 funcţionează Autoritatea Teritorială de Ordine 

Publică  (A.T.O.P.).  Înfiinţată conform  Hotărârii  Guvernului 

României  nr.  787/2002  A.T.O.P. este  organism cu rol  consultativ, 

fără personalitate juridică, care îşi desfăşoară 

activitatea  în  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.  218/2002  privind  organizarea  şi 

funcţionarea Poliţiei Române, în scopul asigurării bunei desfăşurări şi sporirii eficienţei 

serviciului poliţienesc din unitatea administrativ - teritorială în care funcţionează. 

Consiliul  Judeţean  ILFOV  consideră  că  administraţia  este  responsabilă  pentru 

asigurarea mecanismului care să confere siguranţă cetăţeanului în slujba căruia se află,  în 

orice  împrejurare,  pe  teritoriul  comunităţii  căreia  îi  aparţine,  crearea  unui  climat  de 

securitate  personală  atât  din  punctul  de  vedere  al  integrităţii  fizice  cât  şi  al  apărării 

proprietăţii  personale şi avutului public. În acest sens, A.T.O.P. prin atribuţiunile sale, 

conlucrează  la  eficientizarea  raporturilor  dintre  activităţile  specifice  ale  structurilor 

Ministerului  Administraţiei  şi  Internelor:  Poliţia  şi  Jandarmeria,  serviciile  publice 

comunitare, poliţia comunitară şi cea de proximitate, serviciile de informaţii şi a tuturor 

celorlalte structuri ce garantează climatul de securitate în teritoriu. 

Consiliul Judeţean ILFOV prin A.T.O.P., acţionează pentru urmărirea şi realizarea 

integrală a planului strategic anual de acţiune, aprobat de Consiliu, urmărind indicatorii 

de  performanţă  minimali  dar  şi  pentru  reformarea  şi  modernizarea  instituţională  a 

întregului mecanism de asigurare al ordinii publice având drept obiective strategice:

♦Prevenirea şi combaterea criminalităţii 

♦Îmbunătăţirea climatului de ordine si siguranţa publică

♦Sporirea siguranţei circulaţiei pe drumurile publice 

♦Libera  competiţie,  liberul  acces  la  informaţiile  publice,  accesul  transparent  la 

resurse 
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Pentru realizarea acestor obiective, A.T.O.P. va acţiona pentru :

- descentralizarea deciziei, a responsabilităţilor, a alocării resurselor; 

- perfecţionarea  conceptelor  privind  planificarea  asigurării  liniştii  şi  ordinii 

publice;

- stabilirea  unor parametrii  şi  impunerea  unui 

comportament modern şi eficient, de 

tip  european,  în  munca  lucrătorului  din  poliţie,  jandarmerie,  serviciilor  publice 

comunitare;

- asigurarea flexibilităţii actului administrativ şi stoparea birocraţiei;

- creşterea  eficienţei  şi  calităţii  activităţii  de  relaţii  publice  cu  accent  pe 

soluţionarea petiţiilor şi reclamaţiilor;

- continuarea  dezvoltării  şi  intensificării  relaţiilor  inter-instituţionale  interne  şi 

internaţionale în materie;

- mediatizarea  demersurilor  pentru  racordarea  la  standardele  general  acceptate 

privind forţele şi serviciile de ordine publică;

- eficientizarea activităţii de prevenire a manifestărilor antisociale şi criminalităţii 

de orice tip prin acţiuni de parteneriat cu societatea civilă pentru monitorizarea 

stărilor conflictuale care conduc la comiterea infracţiunilor cu violenţă.

2.3.8.Reforma administraţiei publice

În  vederea  realizării  obiectivelor  ce  rezultă  pentru  România,  în  calitate  de  ţară 

candidată în procesul de aderare la Uniunea Europeană, în perioada 2007-2013, se impune 

continuarea procesului  de reformă legislativă  şi  instituţională  în administraţia  publică, 

pentru a facilita şi accelera procesul de adoptare a acquis-ului comunitar.

Consiliul Judeţean ILFOV va aplica şi în perioada următoare reforma administraţiei 
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publice  locale  conform  Programului  de  Guvernare  pe  perioada  2007-2013,  urmărind 

următoarele obiective principale:

a) Reforma serviciilor publice de bază şi a utilităţilor publice de interes judeţean  

În contextul descentralizării serviciilor  publice  şi  al  preluării 

atribuţiilor  de  administrare  şi finanţare a activităţii de evidenţă a 

persoanelor de către autorităţile 

administrative locale-consilii  judeţene şi consilii  locale,  Consiliul Judeţean  ILFOV  îşi 

propune să realizeze un serviciu public în folosul exclusiv al cetăţenilor prin scurtarea 

termenelor  în  care  sunt  soluţionate  solicitările  acestora,  eliminarea  birocraţiei  în 

activitatea de înregistrare a populaţiei şi actualizarea permanentă a registrului de evidenţă 

a persoanelor.

În acest sens a fost înfiinţat Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor 

din Judeţul Ilfov  având în subordine 7 formaţiuni de evidenţă informatizată a persoanei. 

Totodată,  a  fost  constituit  patrimoniul  serviciilor  publice  comunitare  prin 

transferarea fondurilor din bugetul M.A.I. în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale şi 

prin preluarea bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea M.A.I.  în 

domeniul public şi în administrarea Consiliului Judeţean ILFOV sau al Consiliilor Locale.

 În perioada 2007 – 2013  se urmăreşte dotarea Serviciului Public Comunitar de 

Evidenţă  a  Persoanelor  ILFOV   cu  mijloacele  tehnice  şi  cu  materialele  necesare 

desfăşurării activităţii  în conformitate cu normativul de dotare aprobat de Inspectoratul 

Naţional de Evidenţă al Persoanelor.

b) Perfecţionarea managementului resurselor umane 

Prin  acest  obiectiv  se  urmăreşte  instruirea  funcţionarilor  publici  în  domeniile 

specifice de activitate în vederea constituirii unui corp profesionist de funcţionari publici. 

Pentru  aceasta  toţi  funcţionarii  publici  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  ILFOV vor  fi 
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instruiţi conform modelului „Licenţei Europene de Operare pe Computer” (ECDL). De 

asemenea, vor fi organizate sesiuni de instruire a funcţionarilor publici despre fiecare plan 

de acţiune prin care se introduc măsuri de reformă.

c)  Creşterea  performanţei  instituţionale  a  administraţiei  publice  prin  

implementarea  coerentă  şi  generalizată  de  sisteme 

informatice integrate

În  domeniul  tehnologiei informaţiilor  şi  comunicaţiilor, 

creşterea performanţei  

instituţionale  a administraţiei publice, prin implementarea coerentă şi generalizată 

de  sisteme  informatice  integrate   reprezintă  un  obiectiv  strategic  al  guvernării  în 

domeniul TIC.

La nivelul Consiliului Judeţean ILFOV există o reţea de calculatoare  care asigură 

schimbul de informaţii între birouri ca şi accesul la Internet pentru toţi utilizatorii.

Se urmăreşte realizarea unei reţele intranet la nivelul judeţului ILFOV, care face 

legătura între Consiliul Judeţean ILFOV şi unităţile din subordine, pe de o parte şi toate 

administraţiile locale din judeţ, pe de altă parte. 

Această reţea va facilita schimbul rapid de informaţii între administraţia locală şi 

cea judeţeană, respectiv, administraţia centrală, astfel încât să fie posibil ca toate unităţile 

şi  administraţiile  locale,  împreună  cu  organismele  administraţiei  centrale,  să  opereze 

interactiv şi să facă schimb de aplicaţii necesare serviciilor furnizate.

După realizarea  acestei reţele va fi posibil dezvoltarea unui portal unic de acces la 

serviciile publice electronice, ce va cuprinde următoarele servicii de bază:

 declararea, notificarea şi efectuarea de plăţi prin intermediul mijloacelor electronice 

privind taxele şi impozitele datorate de către persoane fizice şi juridice la bugetul 

de  stat,  bugetul  asigurărilor  sociale  de  stat,  bugetul  asigurărilor  pentru  şomaj, 
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bugetul Fondului naţional unic pentru asigurări sociale de sănătate şi la bugetele 

locale

 notificarea cu privire la locurile de muncă disponibile;

 servicii  privind  obţinerea  de  autorizaţii  sau  certificate,  precum:  completarea 

cererilor  pentru  obţinerea  certificatelor  de  urbanism,  obţinerea  autorizaţiilor  de 

construcţie  sau  de  desfiinţare,  completarea  şi  transmiterea  electronică  a 

documentelor necesare eliberării autorizaţiilor şi certificatelor, efectuarea de plăţi 

prin  intermediul mijloacelor  electronice  de  plată, 

programarea  în  vederea eliberării  autorizaţiilor  sau  a 

certificatelor;

 servicii privind obţinerea de licenţe de funcţionare, precum: completarea cererilor 

pentru obţinerea de licenţe, completarea şi transmiterea electronică a documentelor 

necesare  eliberării  licenţelor,  efectuarea  de  plăţi  prin  intermediul  mijloacelor 

electronice de plată, programarea în vederea eliberării licenţelor;

 servicii  privind  achiziţiile  publice  efectuate  prin  mijloace  electronice,  inclusiv 

efectuarea de plăţi prin mijloace electronice de plată;

 servicii  în  legătură  cu  evidenţa  informatizată  a  persoanei,  precum:  completarea 

cererilor  de  eliberare  a  paşapoartelor,  cărţilor  de  identitate  şi  a  permiselor  de 

conducere,  notificarea  schimbării  domiciliului  sau  reşedinţei,  transmiterea 

electronică  a  documentelor,  efectuarea  de  plăţi  prin  intermediul  mijloacelor 

electronice de plată, programarea în vederea eliberării unor astfel de documente, 

declararea furtului sau pierderii  unor astfel  de documente,  urmărirea soluţionării 

reclamaţiilor, publicarea listelor de documente pierdute;

 servicii în legătură cu înregistrarea vehiculelor auto, precum: notificarea cu privire 

la  achiziţionarea  unui  nou  vehicul,  rezervarea  opţională  a  numărului  de 

înmatriculare,  completarea  formularelor  necesare  în  vederea  înmatriculării, 
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programarea în vederea înmatriculării şi prezentării documentelor doveditoare;

 servicii  privind  accesul  la  biblioteci  publice,  precum:  consultarea  cataloagelor, 

întocmirea catalogului naţional virtual, consultarea de cărţi sau publicaţii în format 

electronic.

Gradul  de  interactivitate  al  serviciilor  publice  electronice  a  fost  stabilit  prin 

aplicarea următoarelor nivele de referinţă:

- Nivelul  1  –  Furnizarea  de  informaţii  (toate  informaţiile  necesare  pentru  a 

începe procedura de obţinere a serviciului public să fie disponibile online;

- Nivelul  2  –  Interacţiune  unidirecţională:  site-ul  accesibil  publicului  pentru 

obţinerea  unor formulare  ne-electronice  (prin 

download şi  tipărire) prin care se începe 

procedura de obţinere a serviciului. Completarea unor formulare online pentru a comanda 

formularele ne-electronice este inclusă tot la acest nivel;

- Nivelul  3  –  Interacţiune  bidirecţională:  site-ul  accesibil  publicului  permite 

preluarea  pe  cale  a  unui  formular  electronic  oficial  pe  baza  căruia  se 

declanşează  procedura  de  furnizare  a  serviciului.  Acest  lucru  presupune 

existenţa  unui  sistem  de  autentificare  (atât  pentru  persoanele  fizice  cât  şi 

juridice) care să permită accesul la servicii.

- Nivelul  4  –  procesarea  integrală  în  mediu  electronic:  site-ul  accesibil 

publicului  permite  furnizarea  integrală  a  serviciului  public  pe  suportul 

Internetului.

Introducerea  tehnologiei  informaţionale  în  birourile  de  lucru  la  toate  nivelurile, 

creează necesitatea unei instruiri corespunzătoare a tuturor funcţionarilor publici.

 Nefamiliarizarea  lor  cu potenţialul  oferit  de noile   tehnologii  informaţionale şi 

lipsa instruirii  aferente pot duce la o reacţie de respingere din partea acestora, viciind 

efectul scontat de pe urma investiţiilor făcute  în acest domeniu.
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Conducerea de tip informaţional trebuie să conducă la:

- Ridicarea nivelului de competenţă în utilizarea IT, atât pentru cei care au deja 

abilităţi, cât şi pentru cei care utilizează pentru prima dată un calculator;

- Creşterea productivităţii tuturor celor care lucrează cu calculatorul;

- Realizarea unei amortizări serioase a investiţiilor făcute în IT;

- Asigurarea că toţi utilizatorii de PC înţeleg cum poate fi eficient folosită IT;

- Crearea abilităţii  care să determine pe oricine,  indiferent  de nivelul şi  felul 

şcolarizării, să dorească să devină o parte a „Societăţii Informaţionale”.

Programul de răspândire a instrumentelor IT şi a reţelelor informaţionale trebuie 

însoţit  de  un  program de  instruire  în  operarea  pe  calculator,  instruire  ce  va  cuprinde 

cursuri  de  instruire  şi perfecţionare  conform  modelului 

„Licenţei Europene de Operare pe Computer”  (ECDL),  care  a  fost 

adoptată ca standard de guvernele mai multor ţări. ECDL 

a fost propus tuturor statelor membre ale UE ca certificat standard pentru calificarea de 

bază în utilizarea calculatorului.

d)Continuarea descentralizării şi deconcentrării serviciilor publice

În  vederea  continuării  procesului  de  descentralizare  a  serviciilor  publice  şi  în 

conformitate cu prevederile legii privind administraţia publică locală cât şi a legii cadru 

privind  descentralizarea  şi  atribuţiilor  stabilite  prin  lege  să  revină  autorităţilor 

administraţiei  publice  locale  care  se  găsesc  cel  mai  aproape  de  cetăţean,  Consiliul 

Judeţean ILFOV a  realizat unui ghişeu unic pentru reducerea la maxim a procedurilor 

referitoare la obţinerea de autorizaţii, acorduri şi avize. În acest sens au fost iniţiate o serie 

de măsuri în conformitate cu prevederile H.G. 1723/2004 privind aprobarea Programului 

de măsuri pentru combaterea birocraţiei în relaţiile cu publicul:

- există un birou de relaţii cu publicul care este situat la intrarea în Consiliul 
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Judeţean ILFOV, fiind dotat cu calculatoare, copiator şi formulare tipizate

- este  în  curs  de  realizare  introducerea  sistemului  Intranet  în  vederea 

eficientizării activităţii

- funcţionarii  care  lucrează  cu  publicul  au  urmat  programe  de  formare 

profesională în domeniul relaţiilor cu publicul şi al relaţiilor publice

- s-a  realizat  afişarea  modelelor  de  completare  a  cererilor  ce  presupun 

completarea unor formulare tipizate pe standuri, la intrarea în instituţie.

 De asemenea, se va implementa sistemul de management al calităţii, respectiv al 

procesului de certificare a calităţii serviciilor – ISO 9001, pentru serviciile către cetăţeni. 

Articolul 25 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală prevede că 

în scopul asigurării autonomiei locale autorităţile administraţiei publice locale au dreptul 

să  instituie  şi  să  perceapă impozite  şi  taxe  locale,  să 

elaboreze şi să aprobe bugetele de venituri  şi  cheltuieli  ale 

comunelor,  oraşelor  şi  judeţelor, în condiţiile legii.

În acest sens Consiliul Judeţean  ILFOV va aplica întreaga legislaţie adoptată în 

domeniul finanţelor publice locale şi  măsurile  ce vor rezulta din elaborarea ghidurilor 

privind colectarea impozitelor şi taxelor locale,  a planurilor de investiţii  şi  a auditului 

public intern. De asemenea, periodic, pe pagina web a Consiliului Judeţean va fi publicată 

situaţia financiară.

În conformitate cu principiile instituite prin Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională  în  administraţia  publică,  Consiliul  Judeţean ILFOV încurajează  şi  sprijină 

implicarea societăţii civile în elaborarea bugetelor. 

2.3.9. Turism

Judeţul Ilfov are tendinţa de a deveni un spaţiu de agrement al locuitorilor Capitalei 

Consiliul Judetean ILFOV 85



prin  dezvoltarea  turismului  de week-end şi  a  agroturismului.  Consiliul  Judeţean Ilfov 

doreşte centralizarea aceptor tendinţe şi organizarea lor conform unei strategii integrate. 

Astfel se urmăreşte crearea unui obiectiv turistic central care să atragă unu număr foarte 

mare de consumatori, fiind totodată şi un centru de pornire al traseelor turistice. Proiectul 

central urmează a fi un parc de distracţii, “Mini – România”, care va da o nouă identitate 

turistică judeţului Ilfov, aceea de “Poartă a României”. Către acest obiectiv vor converge 

toate celelalte  trasee turistice,  în funcţie  de specificul  lor:  cultural,  religios,  agrement, 

pescuit, agroturism.

Se va urmări impulsionarea activităţii turistice ca sursa de venituri, prin punerea în 

evidenţă  a potenţialului  existent  pe teritoriul  judeţului  ILFOV, şi  valorificarea  acestui 

potenţial prin îmbunătăţirea infrastructurii necesare şi luarea unor măsuri pentru o mai 

bună organizare a activităţilor turistice din punct de vedere administrativ. Astfel, se va 

realiza  inventarul  obiectivelor turistice  de  pe  raza  judeţului, 

precum  şi  configurarea Registrului  patrimoniului  turistic 

al  acestuia  cuprinzând  elemente de ordin turistic, istoric, 

muzeal, etnografic, folcloric, etc.

Cu o modernizare radicală a infrastructurii în general, şi cu precădere a căilor de 

circulaţie rutieră, a reţelelor de alimentare cu energie electrică, apă şi canalizare, vor putea 

fi promovate forme de turism şi produse turistice noi: turism de week-end, valorificarea 

bioclimatului, lărgirea bazei materiale, a activităţilor şi serviciilor turismului rural astfel 

încât fiecare din zonele etno - folclorice să devină un centru turistic.

Principalele orientări ale programului judeţean vizează:

 transformarea turismului într-un sector viabil climatic, concurenţial şi generator de 

locuri de muncă şi de profit;

 dezvoltarea şi modernizarea structurilor turistice;
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 lansarea  şi  exploatarea  în  folosul  comunităţilor  rurale  a  programelor  turistice 

promovate de agenţiile de profil din judeţ.

De  asemenea,  pentru  dezvoltarea  serviciilor  turistice  din  judeţul  ILFOV,  în 

perioada  2007  –  2013  Consiliul  Judeţean  va  avea  în  vedere  dezvoltarea  zonelor  de 

agrement din judeţul ILFOV, precum şi dezvoltarea turismului balnear.

Pentru  impulsionarea  activităţii  turistice  în  zonă,  Consiliul  Judeţean  va  urmări 

întocmirea  documentaţiei  tehnice  necesare  (studii  de  fezabilitate)  privind  valorificarea 

potenţialului turistic al zonelor Ilfovene: 

În perioada următoare se vor actualiza preţurile de alimentaţie publică, în funcţie de 

concurenţa pe piaţă şi inflaţie, se va îmbunătăţi permanent oferta de produse în cadrul 

meniurilor  pentru  mesele  organizate,  cât  şi  pentru  clientela  curentă  /  zilnică  şi  vor  fi 

diversificate serviciile de catering, ofertele cuprinzând şi servicii complementare integrate 

cum sunt cele pentru asigurarea desfăşurării simpozioanelor, conferinţelor şi cursurilor de 

formare  şi  perfecţionare profesională,  organizate  în  sălile 

de conferinţă proprii,  cu punerea la  dispoziţie  a  aparaturii  şi 

dotărilor solicitate.

Pentru  serviciile  hoteliere,  în  perioada  2007 –  2013,  se  are  în  vedere  creşterea 

gradului de confort, prin îmbunătăţirea dotărilor spaţiilor de cazare, precum şi negocierea 

tarifelor de cazare, în funcţie de durata sejurului, gradul de ocupare a spaţiilor şi frecvenţa 

solicitărilor. 

De asemenea, în incinta muzeelor din subordinea Consiliului judeţean  ILFOV, se vor 

amenaja spaţii specifice vizitatorilor destinate vânzării de produse specifice, tradiţionale 

şi alimentaţiei publice. 

2.3.10. Dezvoltare regională
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În momentul integrării în Uniunea Europeană România va face parte dintr-un spaţiu 

economic şi politic unitar, în care se operează cu noţiuni ca regiuni, dezvoltare regională, 

autonomie regională,  autonomie financiară  regională,  concepte  şi  instituţii  de  bază,  în 

jurul cărora se  fundamentează politicile publice de nivel administrativ. În acest context, 

structurile  regionale  sunt  responsabile  pentru  programelor  de  dezvoltare  pe  baza 

principiului regionalismului, potrivit căruia, repartizarea responsabilităţilor şi cooperarea 

pentru realizarea coeziunii economice şi sociale se face în parteneriat,  pentru construirea 

Europei unite a Regiunilor, în care cetăţenii au dreptul la aceleaşi aspiraţii.  

În plan extern,  urmărind dezvoltarea şi cooperarea regională,  Consiliul  Judeţean 

ILFOV, va acţiona pentru:

a)  Întărirea şi  extinderea cooperării  cu  instituţii  şi  organizaţii  internaţionale  şi  

regionale

În acest sens, Consiliul Judeţean  ILFOV va urmări în mod permanent iniţierea şi 

menţinerea  relaţiilor internaţionale  de  cooperare  şi 

colaborare  cu  partenerii  externi. Prin  intermediul  diverselor 

programe  de  cooperare  şi colaborare între regiuni, va stabili 

parteneriate cu diverse instituţii similare din Europa, în vederea realizării unor obiective 

comune. De asemenea, Consiliul Judeţean  ILFOV va continua participarea la acţiunile 

organizaţiilor naţionale şi internaţionale în cadrul cărora este membru cu drepturi depline. 

Un rol foarte important în relaţiile Consiliului Judeţean ILFOV la nivel european, îl 

are implicarea directă a sa în cadrul  Adunării Regiunilor Europene,  organizaţie care 

numără  în  prezent  aproximativ  250  de  regiuni  membre  din  30  de  ţări  europene  şi 

organizaţii  interregionale,  transformând diversitatea specifică regiunilor într-o putere şi 

într-un element de coeziune pentru regiuni, o reflectare a realităţii politice a Europei. 
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Având  în  vedere  toate  aceste  aspecte  care  duc  la  o  mai  bună  înţelegere  a 

specificului, valorilor şi principiilor Uniunii Europene pe care România va trebui să şi le 

însuşească, Consiliul Judeţean ILFOV, va continua să desfăşoare o activitate intensă care 

să ajute la următoarele etape pe care le presupune integrarea în UE.

Conceptul  care  stă  la  baza  cooperării  interregionale  europene  este  acela  de 

coeziune, de cooperare interinstituţională prin punerea în valoare a obiectivelor commune. 

Pornind  de  la  acest  principiu  Consiliul  Judeţean  Ilfov  urmăreşte  încheierea  unor 

parteneriate  cu regiuni  europene având caracteristici  socio – economice asemănătoare, 

axate pe următoarele direcţii: 

- schimb de bune practici;

- cooperare culturală şi economică;

- promovare internaţională.

O altă  prioritate  o  reprezintă  integrarea  Consiliului  Judeţean Ilfov în  structurile 

europene dedicate regiunilor, atât ca membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene 

din  România  cât  şi  ca  entitate  separată.  Printre  acestea,  un  loc  important  îl  ocupă: 

Adunarea  Regiunilor  Europei, Consiliul  European  al 

Municipalităţilor  şi  Regiunilor, Uniunea  Provinciilor  Italiene, 

Casa Provinciilor Olandeze.

b) Activitatea în reţele transeuropene

Activitatea  reţelelor  transeuropene  poate  fi  caracterizată  drept  unul  dintre 

instrumentele  cele  mai  importante  în  vederea  atingerii  obiectivelor  de  cooperare 

internaţională  şi  de  dezvoltare  regională.  Consiliul  Judeţean  Ilfov  participă  atât  ca 

institutţie  separată,  cât  şi  ca  membru  al  Uniunii  Naţionale  a  Consiliilor  Judeţene  din 

România în mai multe reţele transeuropene având domenii variate de acţiune. În prezent 

Consiliul Judeţean Ilfov face  parte din următoarele reţele transeuropene: European Cities 
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for  Cooperation  and  Development  (ECDC),  WENlargement,  EPRO  (reţea  dedicată 

cooperării  în  domeniul  mediului),  RETIS  (reţea  dedicată  cooperării  în  domeniul 

serviciilor sociale). Pe lângă acestea se urmăreşete implicarea Consiliului Judeţean Ilfov 

în reţele dedicate regiunilor capitale, regiunilor cu profil agricol, asociaţiilor de lobby, etc.

c) Participarea la evenimente internaţionale (expoziţii, conferinţe, târguri)

Începând cu anul 2005 Consiliul  Judeţean Ilfov îşi  manifestă prezenţa în cadrul 

unor evenimente internaţionale cu impact european. Printre acestea se remarcă prezenţa în 

calitate de organizator în cadrul Open Doors 2006 şi Open Days 2006, prezenţa la tîrguri 

expoziţionale la Bruxelles şi Strasbourg, prezenţa la conferinţe internaţionale organizate 

de  Comitetul  Regiunilor,  Adunarea  Regiunilor  Europei,  Consiliul  European  al 

Municipalităţilor  şi  Regiunilor.  Pentru  perioada  2007 – 2013 Consiliul  Judeţean Ilfov 

urmăreşte să se implice în mod continuu în evenimentele internaţionale pentru aşi afirma 

statutul de regiune activă pe plan European.

d) Biroul de Reprezentare de la Bruxelles

Începând cu octombrie 2005 Consiliul Judeţean Ilfov are un reprezentant în cadrul 

Biroului de Reprezentare de la Bruxelles al Uniunii Naţionale al Consiliilor Judeţene din 

România.  Acest  birou  este  văzut  ca  un  avanpost  al  activităţii  internaţionale  având 

următoarele obiective:

-atragerea  de  fonduri europene  prin  facilitarea  unor 

parteneriate cu instituţii 

europene sau cu alte regiuni;

-implicarea Consiliului Judeţean Ilfov în cadrul unor evenimente internaţionale;

-formare profesională. 

f) Dezvoltarea zonelor urbane şi rurale

Consiliul  Judeţean  ILFOV  va  urmări  în  continuare  dezvoltarea  zonelor  rurale,  prin 
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sprijinirea,  în  limitele  competenţelor,  a  obiectivelor  specifice  dezvoltării  rurale: 

reabilitarea  infrastructurii  rurale,  sprijinirea  dezvoltării  fermelor,  gospodăriilor, 

dezvoltării  sistemului de irigaţii.  În acest  sens se are în vedere realizarea unui sistem 

judeţean de alimentare cu apă, canalizare şi staţii de epurare prin demararea proiectului 

numit: 

 „Realizarea si operarea unor sisteme de alimentare cu apa potabila,

 de canalizare si epurare a apelor uzate in judetul Ilfov”

cu următoarea fişă de date :

LOCALIZARE : 27 de comune din judetul ILFOV - ROMANIA

PROMOTOR: Consiliul Judetean ILFOV

POTENTIALI PARTENERI:

1.  Olympia’s Group of Investors Grecia

2.  Tahal Consulting Engineers Ltd. Israel

3.  Gelsenwasser AG şi Passavant Roediger Analagenbau

 GmbH Austria/Germania

4.  WTE Wassertechnick GmbH Germania

OBIECTIV GENERAL:

Furnizarea  de servicii  publice de alimentare  cu  apă  şi  canalizare 

într-o  manieră  performantă  şi nediscriminatorie  ce  constituie  o 

condiţie  pentru  o  mai  bună integrare 

economică în Uniunea Europeană. 

Aceste servicii fac parte din baza cetăţeniei europene, deoarece se numără printre 

drepturile cetăţenilor europeni în cadrul unei bune administrări.

Punerea în valoare a potenţialului material şi uman în folosirea resurselor existente 

şi  a  identificării  altor  surse capabile  să  producă o dezvoltare  durabilă  şi  echilibrată  a 
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localităţilor judeţului. 

Aplicând  conceptul  european  în  ceea  ce  priveşte  aceste  servicii  publice,  Consiliul 

Judeţean Ilfov are ca obiective fundamentale:

Extinderea sistemelor  centralizate pentru serviciile publice de apa si canal şi creşterea 

gradului de acces al populaţiei la aceste servicii;

Atragerea de capital pentru finanţarea investiţiilor din domeniul infrastructurii locale apa 

– canal-epurare;

Respectarea cerintelor de mediu si impulsionarea activitatilor economice;

OBIECTIVE SPECIFICE:

- asigurarea alimentării continue cu apă a folosinţelor şi, în special, a populaţiei;

- îmbunătăţirea  calităţii  resurselor  de  apă  (realizarea  de  staţii  de  tratare  şi 

modernizarea celor existente);

- deversarea apelor uzate numai in retele de canalizare;

- atragerea de surse financiare pentru proiectarea, executia si operarea sistemelor de 

alimentare cu apa potabila, a retelelor de canalizare si a statiilor de epurare.

DESCRIERE PROIECT:

Proiectul  va  fi  de  tip  „construcţie-operare-transfer”  (BOT),  iar  dimensionarea  tuturor 

sistemelor de alimentare cu apă, canalizare si epurare ţine cont de prevederile Comunitatii 

Europene, atât pentru etapa actuală 2010 cât şi pentru etapa de perspectivă 2025.

Proiectul  are  ca  scop reabilitarea,  modernizarea  şi 

extinderea  sistemelor  de alimentare  cu  apă,  canalizare  si 

epurare existente si cuprinde:

a) Pentru sistemele de alimentare cu apă

-reabilitarea, extinderea şi optimizarea reţelei de distribuţie a apei prin realizarea a 

685,60 km reţea de distribuţie nouă şi reabilitarea a 14,3 km reţea de distribuţie existentă;

-reabilitarea şi realizarea de gospodării de apă prin echiparea cu 34 de rezervoare 
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noi, de diferite capacităţi, cu staţii de pompare a apei şi cu staţii de clorinare. 

-reabilitarea surselor de apă existente,  realizarea a 111 foraje noi, reabilitarea a 46 de 

foraje existente şi a unor aducţiuni şi staţii de pompare a apei.

-realizarea, modernizarea şi reechiparea laboratoarelor de analize fizico-chimice; 

-automatizarea şi monitorizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare. 

b) Pentru sistemele de canalizare

-extinderea reţelei de canalizare cu 706,3 km;

-reabilitarea a 4,12 km de reţea de canalizare;

-constructia a  55  statii de pompare ape uzate menajere

-reabilitarea a 4 staţii de pompare ape uzate menajere;

c) Pentru staţiile de epurare

-reabilitarea a 2 staţii de epurare;

-realizarea de 29 noi staţii de epurare;

REZULTATELE PROIECTULUI 

– una din cele mai moderne infrastructuri din Romania in domeniul apa-canal-epurare.

- cresterea gradului de civilizatie (apa potabila curenta –cca 640 l/sec- pentru un numar de 

peste 

        144 mii locuitori din 27 comune ale judetului in total 88 localitati) 

protectia mediului si cresterea calitatii vietii 

     (ape uzate menajere epurate si evacuate -cca 43.000 mc/zi)

VALOAREA  TOTALA ESTIMATA:    =301 mil € 

din care: =115,2 mil € -apa 

   =185,9 mil € -canal-epurare

DURATA: Constructie =2 - 5 ani + Operare =25 – 44 ani  /  Transfer dupa max.49 ani.

Infrastructura  judeţului  Ilfov,  atât  cea  rutieră  cît  şi  reţeaua  de  canalizare  şi 

alimentare cu apă este deficitară. Ca urmare a obligaţiilor asumate de România pentru 
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judeţul Ilfov, până în anul 2018 trebuiesc finalizate investiţiile majore în aceste obiective. 

Ca urmare, Consiliul Judeţean Ilfov a iniţiat colaborări multiple cu investitori străini sau 

români  în  vederea  încheierii  unor  parteneriate  public-private  precum  ţi  în  vederea 

promovării unor proiecte spre a fi finanţate din Fondurile Structurale. Au fost identificate 

următoarele categorii de proiecte prioritare:

- realizarea de pasaje supraterane Bucureşti – Ilfov;

- reabilitarea drumurilor judeţene;

- reabilitarea reţelelor de apă – canal;

-acţiuni de prevenire a inundaţiilor.

În  conformitate  cu  direcţiile  strategice  ale  consiliilor  locale  şi  cu  necesităţile 

judeţene, au fost identificate următoarele categorii de proiecte:

- sistem centralizat de gestiune a deşeurilor;

- ecologizarea cursurilor de apă şi a lacurilor;

- campanii de promovare a unui mediu curat.

În  privinţa  dezvoltării  zonelor  urbane,  Consiliul  Judeţean  ILFOV  urmăreşte 

sprijinirea reabilitării  şi modernizării infrastructurii din zonele urbane, inclusiv cea de 

afaceri, precum şi crearea cadrului propice pentru atragerea investiţiilor străine şi pentru 

dezvoltarea sectorului privat.

g) Dezvoltarea economică sustenabilă şi sprijin pentru IMM – uri

Consiliul  Judeţean  ILFOV va  urmări  asigurarea  premiselor 

pentru  o  dezvoltare  durabilă  a mediului  de  afaceri  –  un  factor 

esenţial  pentru  dezvoltarea  de ansamblu a 

judeţului.  În  acest  sens,  Consiliul  Judeţean va avea ca obiectiv realizarea unui  centru 

expoziţional, precum şi a unui parc tehnologic şi ştiinţific.

Aceste demersuri vor continua în perioada 2007 - 2013 prin înfiinţarea de parcuri 

Consiliul Judetean ILFOV 94



industriale  în  toate  oraşele  judeţului  ILFOV,  precum  şi  prin  crearea  unui  centru  de 

consultanţă  pentru IMM – uri,  pentru  o dezvoltare  echilibrată  a  întregului  teritoriu  al 

judeţului Ilfov.

2.3.11.Amenajarea teritoriului

a) Asigurarea suportului cadastral pentru unităţile administrativ teritoriale. 

În vederea asigurării suportului cadastral pentru unităţile administrativ teritoriale 

din judeţ, Consiliul Judeţean ILFOV va realiza delimitarea teritoriilor administrative ale 

comunelor  nou  înfiinţate.  De  asemenea  se  va  continua  realizarea  cadastrului  de 

specialitate imobiliar-edilitar si de constituire a băncilor de date urbane.

Totodată,  specialiştii  Consiliului  Judeţean  vor  acorda  sprijin  logistic  în  vederea 

realizării lucrărilor de cadastru imobiliar-edilitar şi de constituire a băncilor de date.

b)  Asigurarea cadrului urbanistic pentru dezvoltarea economico-socială durabilă a 

localităţilor 

Pentru realizarea acestui obiectiv, Consiliul Judeţean  ILFOV va avea în vedere 

menţinerea sub control a respectării normelor în vigoare în ceea ce priveşte construcţiile 

şi se va realiza prin participări ale specialiştilor din cadrul Consiliului Judeţean la acţiuni 

de control vizând disciplina în construcţii.

Prin  colectarea  de  date  de  la  nivelul  Consiliilor  Locale,  realizarea  propriilor 

evidenţe  şi  centralizarea  acestor situaţii se va constitui o bancă de 

date urbane, care să fundamenteze întocmirea  oricăror  forme  de 

analiză  necesare  realizării studiilor şi 

actualizării planurilor urbanistice ale localităţilor.

c) Acordarea de asistenţă de specialitate Consiliilor Locale.
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Consiliul  Judeţean  ILFOV  va  acorda  sprijin  Consiliilor  Locale  în  vederea 

constituirii  structurilor  proprii  de  specialitate  în  domeniul  amenajării  teritoriului  şi 

urbanism.

De asemenea, Consiliul Judeţean ILFOV împreună cu consiliile locale va acorda 

expertiza,  sprijin  tehnic,  logistic,   pentru  realizarea  angajamentului  guvernului  de  a 

configura Cadastrul Agricol si de Publicitate Imobiliara pentru toate proprietăţile funciare 

publice si private de pe raza judeţului ILFOV

 În baza relaţiilor de colaborare existente, Consiliul Judeţean ILFOV va furniza la 

solicitarea Consiliilor Locale informaţii de specialitate.  

De  asemenea,  structurile  de  specialitate  de  la  nivelul  judeţului  vor  monitoriza 

modul de lucru al structurilor de specialitate din comune şi vor urmări  modul în care 

Consiliile  locale  solicită  şi  prevăd  fonduri  pentru  realizarea  Planurilor  Urbanistice 

Generale. 

2.3.12. Infrastructură şi gospodărie comunală

Refacerea infrastructurii şi modernizarea transporturilor

Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii, impune ca principală direcţie de acţiune 

creşterea calităţii  drumurilor,  a  serviciilor  de transport,  facilitarea  accesului  la  reţelele 

europene de transport.

În  perioada  2007–2013,  Consiliul  Judeţean  ILFOV  prin  intermediul  Societăţii 

Comerciale  CONTRANS ILFOV S.A.,va  urmări  în  domeniul 

infrastructurii  rutiere  următoarele obiective:

 satisfacerea deplină a utilizatorului;

 îmbunătăţirea indicilor calitativi;
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 asigurarea condiţiilor de confort şi siguranţă, asigurându-se protecţia mediului;

 menţinerea în stare de viabilitate a reţelei de drumuri prin reparare, întreţinere 

curentă şi periodică, reparaţii capitale şi modernizări;

 managementul întreţinerii drumurilor şi lucrărilor de artă se va face pe criterii, 

exclusiv, tehnice; 

 sporirea măsurilor de siguranţa circulaţiei şi confortului participanţilor la trafic;

 legarea tuturor localităţilor de reţeaua de drumuri publice;

 îmbunătăţirea serviciilor oferite de administratorul reţelei de drumuri;

 dezvoltarea şi introducerea unei strategii de gestionare şi întreţinere a reţelei de 

drumuri publice.

2.3.13. Protecţia mediului înconjurător

a)  Întărirea capacităţii de implementare a legislaţiei in domeniul informaţiei de  

mediu

Aplicarea fermă a legislaţiei în domeniul informaţiei de mediu se va realiza prin:

-  adoptarea  unui  sistem  de  norme,  standarde  şi  reglementări  compatibile  cu 

exigenţele Uniunii Europene

- participarea la sesiuni de instruire organizate la nivel judeţean, regional, naţional, 

internaţional.

b)  Consolidarea capacităţii de implementare in domeniul gestionării deşeurilor

Reziduurile  de  orice  fel rezultate  din  multiplele  activităţi 

umane, constituie o problemă de o deosebită  actualitate  datorită 

creşterii  continue a cantităţilor  şi felurilor 

acestora  care  prin  degradare  şi  infestare  în  mediul  natural  prezintă  un  pericol  pentru 
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mediul înconjurător şi sănătatea populaţiei.

Prin transformarea reziduurilor în resurse utilizabile, reciclarea oferă o modalitate 

de administrare a reziduurilor solide reducând poluarea, conservând energia, creând locuri 

de muncă şi dezvoltând industrii manufacturiere mai competitive. La fel ca şi deversarea 

reziduurilor în zone special amenajate sau arderea lor în incineratoare, reciclarea costă şi 

ea  bani.  Cointeresarea  societăţii  în  reciclare  presupune  o  conştientizare  deplină  a 

beneficiilor şi costurilor economice şi de mediu ale reciclării, comparativ cu consumurile 

unilaterale de resurse şi stocarea produselor uzate în zone special amenajate sau arderea 

lor  în  incineratoare.  Când  se  iau  în  considerare  toţi  aceşti  factori,  devin  evidente 

avantajele reciclării. 

Cantitatea  şi  calitatea  reziduurilor  menajere,  constituie  factori  esenţiali  ce 

determină alegerea procedeelor optime pentru neutralizarea şi valorificarea lor. În vederea 

realizării  Managementului  Integrat  al  deşeurilor  în Judeţul  ILFOV, pe perioada 2007-

2013 se urmăreşte :

-  Realizarea  de  puncte  de  colectare  selectivă  a  deşeurilor  la  nivel  de  oraşe  şi 

municipii

-  Realizarea  de  depozite  de  colectare  care  să  corespundă  Directivelor  Uniunii 

Europene în domeniu

- Conştientizarea populaţiei privind colectarea selectivă

-  Urmărirea  staţiilor  de  închidere  etapizată  a  depozitelor  de  deşeuri  periculoase, 

nepericuloase 

- Finalizarea realizării Planului Regional de Gestionare a Deşeurilor

c) Consolidarea  capacităţii  de  implementare  a legislaţiei  in 

domeniul protecţiei naturii

În partea de nord,  se  găsesc diferite  specii  de păduri  de foioase.   Despădurirea 
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aproape completă a câmpiei din Ilfov a condus la modificări negative semnificative în 

ceea ce priveşte stabilitatea ecosistemelor naturale. 

Modificarea mediului prin restrângerea habitatelor terestre şi acvatice duce implicit 

la diminuarea numărului  de animale şi  păsări.  Fauna judeţului  este specifică zonei  de 

stepă cu elemente de pădure şi baltă.

 Pentru consolidarea capacităţii de implementare a legislaţiei în domeniul protecţiei 

naturii se doreşte în perioada 2007-2013 realizarea mai multor obiective:

- educarea şi informarea publicului precum şi consultarea acestuia în cazul unor 

proiecte sau planuri care pot avea efect semnificativ asupra ariilor speciale de protecţie 

avifaunistică

- stabilirea listei  de specii  de păsări care necesită acţiuni de conservare la nivel 

teritorial

- identificarea ariilor protejate existente şi a altor zone care îndeplinesc criteriile 

pentru Reţeaua Natura 2000

d)  Consolidarea capacităţii de implementarea a legislaţiei in domeniul poluării fonice 

În judeţul Ilfov traficul rutier şi feroviar este intens pe sele două autostrăzi, soseaua 

de centură a Bucureştiului şi cele 6 drumuri naţionale. Pentru perioada 2007 – 2013 se 

urmăreşte :

- întărirea  şi  consolidarea  capacităţii  de  implementare  a  legislaţiei  în  domeniul 

zgomotului prin nominalizarea şi a altor drumuri, faţă de cele menţionate mai sus, 

cu un trafic mai mare de 6 milioane de treceri vehicule / an;

- montarea de pereţi antifonici de-a lungul drumurilor ce trc prin localităţi şi unde 

se  constată  depăşirea  nivelului  de  zgomot  admis  de  normativele  naţionale  şi 

europene.
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e) Asigurarea unei calităţi corespunzătoare a apei potabile

- Îmbunătăţirea alimentării cu apă în oraşe şi municipii

- Înfiinţarea de noi reţele de apă potabilă

-  Extinderea  alimentării  cu  apă  potabilă  în  sistem  centralizat  în  mediul  rural 

asigurând înlăturarea deficienţelor şi furnizarea de apă de calitate şi debite necesare

- Extinderea canalizării în oraşe şi municipii

- Realizarea sau modernizarea staţiilor de epurare existente.

Toate  aceste  obiective  urmăresc  respectarea  prevederilor  Directivelor  Uniunii 

Europene  în  materie  şi  alinierea  cadrului  instituţional  la  cerinţele  şi  exigenţele 

comunitare. 

Obiective si acţiuni : 

1 )Obiectiv general / Scop: Diminuarea efectelor negative ale evacuărilor de ape 

uzate asupra apelor de suprafaţă şi subterane  provenite din localităţi urbane sau rurale

Obiective specifice / Ţinte :

• Ţinta 1 – Evitarea poluării cursurilor de apă receptor ,prin realizarea racordării 

la  reţeaua  de  canalizare  existentă  din  unele  localităţi,  a  unor  zone  urbane 

racordate   la  reţeaua  de  alimentare  cu  apă:  Voluntari,  Buftea,  Pantelimon, 

Popeşti Leordeni, Chitila, Jilava, Otopeni, Magurele, 1 Decembrie, Bragadiru, 

Baloteşti, Snagov, Cornetu

• Ţinta  2  –  Extinderea  reţelelor  de canalizare  –  cca.  379 km  -  în  localităţile: 

Voluntari,  Buftea,  Pantelimon,  Popeşti  Leordeni,  Chitila,  Jilava,  Otopeni, 

Măgurele, 1 Decembrie, Brăneşti, Bragadiru, Baloteşti , Snagov, Cornetu

• Ţinta 3 – Instituirea de sisteme de canalizare noi -  cca. 726 km - pe teritoriul 

localităţilor: Cernica, Vidra, Chiajna, Periş, Glina, Gruiu, Afumaţi, Dobroieşti, 
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Domneşti, Petrăchioaia, Moara Vlăsiei, Mogoşoaia, Clinceni, Ciorogîrla, Ciolpani, 

Dragomireşti Vale, Găneasa, Stefăneştii de Jos, Berceni,Tunari, Corbeanca, Nuci, 

Dărăşti Ilfov, Grădiştea, Dascălu

• Ţinta 4 – Reabilitare, modernizare staţii de epurare existente: Buftea, Otopeni, 

Măgurele, 1 De-cembrie, Brăneşti, Bragadiru, Gruiu, Baloteşti, Snagov, Cornetu

• Ţinta 5 –   Realizare staţii de epurare noi în localităţile : Voluntari, Pantelimon, 

Popeşti Leordeni, Chitila, Jilava, Cernica, Vidra, Chiajna, Periş, Glina, Afumati, 

Dobroieşti,  Domneşti,  Petrăchioia,  Moara  Vlăsiei,  Mogoşoaia,  Clinceni, 

Ciorogîrla, Ciolpani, Dragomireşti Vale, Găneasa, Stefăneştii de Jos, Berceni, 

Tunari, Corbeanca, Nuci, Dărăşti Ilfov, Grădiştea, Dascălu

• Ţinta 6 – Racordarea gospodăriilor la sistemul centralizat de colectare a apelor 

uzate

2)Obiectiv general / Scop: Protejarea sănătăţii populaţiei de efectele oricărui tip de 

contaminare a apei destinate consumului uman 

Obiectiv specific / Ţinte:

• Ţinta  1  -  Implementarea  sistemelor  centralizate  de  captare,  tratare  şi 

distribuţie a apei potabile în localităţii

• Ţinta 2 - Reducerea numărului de gospodării care utilizează apa din surse 

proprii

• Ţinta 3 - Controlul cantităţii şi calităţii apei potabile furnizată populaţiei

3)Obiectiv general / Scop: Îmbunătăţirea din punct de vedere calitativ a acviferului 

Colentina,  în comunele Jilava,  Bragadiru,  Măgurele,  etc.,  conform legilor 458/2002 şi 

311/2004 - chimic şi bacteriologic în limitele de calitate a apelor potabile

Obiective specifice / Ţinte:

Consiliul Judetean ILFOV 101



• Ţinta  -  Reducerea impactului asupra solului şi apei subterane prin eliminarea 

pierderilor de produse petroliere

  

4)Obiectiv general / Scop: Ridicarea gradului de confort pontru populaţia aflată în 

zonele cu reţele edilitare existente dar neutilizate , asigurarea utilităţilor pe marile 

platforme industriale 

Obiective / Ţinte:

• Ţinta  1  -  Preluarea  în  exploatare  a  reţelelor  de  apă,  canalizare,  drenaj  etc. 

părăsite  de  agenţii  economici,  de  către  administraţia  publică  locală  prin 

intermediul operatorilor specializaţi angajaţi de catre Primării în acest scop

• Ţinta 2 - Preluarea in exploatare a retelelor de apa, canalizare, drenaj etc. de pe 

platformele  in-dustriale mari, de către agenţi economici ca operatori specializati 

, acolo unde  administratia publica locala nu dispune de forta financiara pentru 

rezolvarea acestui tip de problemă

• Ţinta  3  -  Înfiinţarea  reţelelor  de  canalizare  pluvială,  canalizare  menajeră  şi 

drenaje în teritoriile introduse în intravilan prin PUG-uri şi PUZ-uri

5)Obiectiv general / Scop:  Administrarea corectă şi eficientă a zonelor de protecţie 

ale reţelelor   majore de alimentare cu apă (brută şi potabilă)

Obiective specifice / Ţinte:

• Ţinta  1  -  Întocmirea  planurilor  cadastrale  pentru  toate  reţelele  majore  de 

alimentare cu apă (brută şi potabilă)

• Ţinta  2  -  Informarea  corectă  a  administraţiei  publice  locale  şi  a  forurilor 

interesate  cu  privire  la  poziţia  reţelelor  de  alimentare  cu  apă  prin  înaintarea 

planurilor cadastrale

6)Obiectiv general / scop - Eliminarea impactului negativ al colectarii deşeurilor “la 
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gramadă”;  introducerea  în  circutul  economic  a  deşeurilor  cu  valoare  economică,  de 

compostare şi producere de biogaz

Obiectiv specific / ţinte:

•  Ţinta  1  -  creşterea  gradului  de  conştientizare  a  populaţiei  pentru  a  realiza 

colectarea selectivă ”la sursă” a deşeurilor: cel puţin 2 campanii de conştientizare 

a publicului în anul 2006

• Ţinta 2 - realizarea staţiilor de transfer pentru separarea deşeurilor cu utilizare 

economică şi transportul deşeurilor fără valoare economică în cel mai scurt timp, 

la depozitele de deşeuri conforme şi autorizate:cel puţin 2 staţii de transfer, dintre 

care una in zona nordica a judetului  

• Ţinta 3 - separarea deşeurilor biodegradabile şi realizarea de staţii de compost şi 

producere de biogaz: identificarea tipurilor de deşeuri compostabile şi stabilirea 

cantităţilor generate în anul 2006

• Ţinta 4 -  realizarea de depozite închise şi acoperite cu copertină (locaţii) pentru 

stocarea temporară a deşeurilor de echpamente electrice şi electronice: cel putin 1 

punct de colectare in oraşele Buftea, Voluntari, Popeşti Leordeni

• Ţinta 5 -  realizarea, la nivelul comunităţilor locale, a unui sistem de cointeresare 

a populaţiei în colectarea selectivă a deşeurilor de orice fel

•  Ţinta  6  -  diseminarea  legislaţiei  de  mediu  la  nivelul  consiliilor  locale  pentru 

sensibilizarea  populaţiei  privind  protecţia  mediului:  cel  putin  6  întilniri  cu 

reprezentanţi ai Consilliilor locale (cite 6 - 7 Consilii locale / întilnire)

• Tinta 7 - incetarea depozitarii deseurilor menajere in depozitele neconforme de pe 

raza  localitatilor  si  inchiderea  acestora,  concomitent  cu  implementarea  unei 

strategii de colectare si depozitare intr-unul din depozitele ecologice existente.
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7)Obiectiv general / scop - Eliminarea poluării aerului din transportul neecologic de 

deşeuri din construcţii şi demolări. Recuperarea deşeurilor reciclabile din demolări

Obiectiv specific / ţinte:

• Ţinta 1 - precizarea locului de depozitare a deşeurilor din construcţii şi demolări 

de  către  Consiliile  Locale;  solicitarea  şi  obţinerea  acordului  de  mediu  pentru 

realizarea unui depozit

•  Ţinta  2  -  realizarea  activităţilor  de  construcţii  în  condiţii  de  siguranţă  pentru 

sănătatea populaţiei şi a mediului

•  Ţinta  3  -  organizarea  gospodăriei  de  deşeuri   la  amplasamentele  unde  se 

desfăşoară activităţi de construcţii sau demolări

• Ţinta 4  - interzicerea lopătării deşeurilor pulverulente  de la etajele superioare 

(înălţimi mai mari de 1,5 m)

• Ţinta 5  -  fixarea rutei de transport, de către Consiliile Locale, a deşeurilor din 

demoări şi construcţii pe trasee care să nu producă disconfort spaţiilor de locuit şi 

aglomerărilor umane

• Ţinta 6  -   interzicerea  depozitării  deşeurilor  biodegradabile  sau periculoase  la 

depozitul de deşeuri din construcţii şi demolări

• Ţinta 7- diminuarea cantităţilor de deşeuri din construcţii şi demolări depozitate 

prin  recuperarea  şi  reutilizarea  unor  deşeuri  inerte  nepericuloase  pentru  om şi 

mediu

8)Obiectiv general / scop -  Reducerea gradului de poluare la nivelul judeţului prin 

pătrunderea  operatorilor  de  salubrizare  şi  în  unităţi  adminstrative  care  nu  sunt  oraşe 

diminuându-se  în  acest  fel  cantităţile  de  deşeuri  depozitate  necontrolat  eliminindu-se 

implicit şi depozitele de deşeuri neconforme
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Obiectiv specific / ţinte:

• Ţinta 1  - aplicarea prevederilor legale privind salubrizarea localitatilor rurale si 

urbane.  Refacerea  căilor   rutire  de acces  în  comune  ţi  asfaltarea  acolo  unde 

situaţia o impune

• Ţinta 2 - infiintarea serviciilor de gospodarie comunala in localitatile unde nu sunt

• Ţinta 3 -  concesionarea, prin licitaţie, a acestor servicii unor opratori economici 

autorizaţi şi care au dotări corespunzătoare

• Ţinta 4 - dotarea locurilor publice şi a populaţiei deservite cu pubele şi containere 

adecvate pentru colectarea selectivă  a deşeurilor generate

• Ţinta 5 -  precizarea de zile şi ore de colecatre a deşeurilor

• Ţinta 6  -  realizarea de facilităţi  stimulative pentru populaţia cu simţ ecologic 

ridicat

9)Obiectiv general / scop - Eliminarea poluării factorilor de mediu (aer, apă, sol, 

subsol, floră, faună, comunităţi umane) în interiorul localităţilor şi a zonelor adiacente

Obiectiv specific / ţinte:

• Ţinta 1 - identificarea zonelor de depozitare necontrolată a deşeurilor de orice fel:

- căile rutiere de acces în municipiul Bucureşti;

- căile rutiere de ieşire din municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov;

- parcurile şi trupurile de pădure ce fac obiectul petrecerii timpului liber;

- cursurile de apă şi lacurile de agrement din judeţul Ilfov.

• Ţinta 2 - stabilirea modalităţilor de valorificare a deşeurilor colectate selectiv:

- prin Consiliile locale aceste deşeuri vor fi orientate spre agenţi economici de 

tip REMAT;

- se vor pune la dispoziţia  celor  interesaţi  locaţii  de  agenţi  economici  care 

colectează sau tratează deşeurile colectate selectiv din judeţ şi din ţară.
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•  Ţinta  3  -  eliminarea  rapidă  a  deşeurilor  biodegradabile  cu  potenţial  mare  de 

afectare a factorilor de mediu:

- introducerea serviciului  de salubrizare,  cu agenţi  economici specializaţi  şi  cu 

dotare,  în  cel  puţin:  8  localităţi  in  anul  2006;  8  localităţi  in  anul  2008;  8 

localităţi în anul 2009; 8 localităţi în anul 2010; 4 localităţi în anul 2011.

• Ţinta 4 - eliminarea deşeurilor depozitabile la  depozitele de deşeuri ecologice 

conforme cu legislaţia UE la termene foarte scurte:

- stabilirea  de  grafice  de  ridicare  ritmica  a  deseurilor  generate  la  nivelul 

Consiliilor locale.

•  Tinta  5  -  activarea  Corpului  de  Control  al  Primarului  în  strînsă  corelaţie  cu 

reprezentanţii  Poliţiei  Comunitare  pentru  implementarea  prevederilor  legale 

referitoare la gestionarea deşeurilor: 

-    intervenţie,  prin  adrese  la  Consilile  locale,  privind  obligaţiile  ce  revin 

Primarului în ce priveşte pro-tecţia factorilor de mediu.

10)Obiectiv general / scop -  Eliminarea cauzelor de îmbolnăvire a populaţiei,  de 

poluarea apelor de suprafaţă sau apariţie a epizootiilor  prin depozitarea necontrolată a 

cadavrelor de animale

Obiectiv specific / ţinte:

• Ţinta 1 - declararea stării de carantină de către Autoritatea Sanitar Veterinară în 

cazul existenţei unui număr mare de cadavre animale infestate cu diverşi microbi 

care pun în pericol sănătatea umană

• Ţinta 2 - ecarisarea teritoriului de către echipe specializate în condiţii de protecţie 

a  populaţiei  şi  mediului  sub  directa  supraveghere  a  autorităţilor  locale,  a 

Autorităţii Sanitar Veterinare şi Inspecţiei de mediu

• Ţinta 3 - incinerarea cadavrelor de animale, transportate în condiţii de siguranţă, 
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în incineratoarele supravegheate  de Autoritatea Sanitar Veterinară;

•  Ţinta  4  -  îngroparea  cadavrelor  de  animale  la  adincimi  de  minim  2  m  sub 

supravegherea  autorităţii  publice  locale  şi  în  coordonarea  Autorităţii  Sanitar 

Veterinare

• Ţinta 5 - conştientizarea populaţiei privind consecinţele unei stări pasive faţă de 

apariţia cadavrelor de animale în rîindul animalelor domestice sau sălbatice

11)Obiectiv  general  /  scop  -  Creşterea  gradului  de  sănătate  al  populaţiei  prin 

evitarea apariţiei unor boli cauzate de o gestionare neconformă a deşeurilor spitaliceşti. 

Tratarea termică a deşeurilor  spitaliceşti  infecţioase,  şi  periculoase  prin sterilizare  sau 

incinerare.

Obiectiv specific / ţinte:

• Ţinta 1 - gestionarea separată a deşeurilor infecţioase şi a celor periculoase;

•  Ţinta  2  -   respectarea  legislaţiei  de  mediu  privind  transporturile  de  deşeuri 

periculoase şi infecţioase la instalaţiile de eliminare de pe teritoriul judeţului  cât 

şi în judeţele limitrofe;

•  Ţinta  3  -  colectarea  separată  a  deşeurilor  infecţioase  şi  stocarea  temporară  a 

acestora în condiţii de siguranţă pentru sănătatea populaţiei şi a mediului;

• Ţinta 4 - colectarea separată a deşeurilor periculoase, înţepătoare şi tăietoare şi 

stocarea temporară în spaţii frigorifice sigure până la eliminarea prin incinerare;

•  Ţinta  5  -  colectarea  separată  a  deşeurilor  biodegradabile  rezultate  din  unităţi 

spitaliceşti de boli infecţioase;

• Ţinta 6 - colectarea separată a deşeurilor municipale nepericuloase, sortarea lor la 

sursă pentru diminuarea cantităţii de deşeuri depozitate la depozitele autorizate şi 

conforme;

• Ţinta 7 - introducerea registrului de evidenţă a cantităţilor de deşeuri generate, 
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colectate  şi  evacuate  cu  agenţii  economici  de  transport  substanţe  periculoase, 

inclusiv a celor care prestează servicii de salubrizare; evidenţierea într-un registru 

a cantităţilor de medicamente devenite deşeuri  şi a modului de eliminare;

• Ţinta 8 – monitorizarea   lunară,  de către APM Ilfov, a cantităţilor  de deşeuri 

spitaliceşti eliminate la incinerator (cu precizarea incineratorului), sterilizator (cu 

precizarea sterilizatorului), depozitate definitiv;

•  Ţinta  9  -  dotarea  unităţilor  spitaliceşti,  farmaceutice,  de  asistenţă  medicală 

ambulatorie cu saci de colectare, recipienţi şi cotainere sigure în exploatare pentru 

depozitarea temporara a deseurilor colectate;

•  Ţinta  10 - plantarea de cosuri  de colectare  a deseurilor  in locuri  adecvate pe 

teritoriul asezamintului spitalicesc;

•  Ţinta  11  -  respectarea  legislatiei  de  mediu  privind  gestionarea  deseurilor  si 

substantelor chimice periculoase.

12) Obiectiv general    -  Ameliorarea calitatii aerului in zonele industriale

Obiective specifice / Ţinte - Reducerea emisiilor  in atmosfera generate de 

activitatile industriale de pe platformele industriale

Ţinte:

SC Neferal SA

-  reducerea emisiilor de pulberi în suspensie din secţia cupru

-  îmbunatătirea parametrilor de funcţionare ai filtrelor de la sectia de plumb

SC Protan SA

-  eliminarea mirosurilor  neplăcute  datorate mercaptanilor
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- reducerea emisiilor de pulberi in suspensie, gaze de ardere, COV 

 SC Ecorec SA, SC Ecosud SA

- reducerea emisiilor provenite din procesul de descompunere a deseurilor

13) Obiectiv general / Scop - Reducerea suprafeţelor de teren ocupate de depozitele 

de deşeuri industriale.

Obiective specifice / Ţinte

• Ţinta 1 - Reducerea suprafeţelor de teren afectate de poluări “istorice” 

datorate haldelor de zguri; 

• Ţinta 2 - Reducerea cantităţii de deşeuri industriale prin utilizarea celor mai 

bune tehnologii disponibile, fezabile economic.

14)  Obiectiv  general  /  Scop  -  Reducerea  impactului  asupra  solului  generat  de 

depozitarea neconformă a deşeurilor menajere.

Obiective specifice / Ţinte

- Reducerea poluării solului şi a apei  freatice generate de depozitarea neconformă 

a deşeurilor menajere.

15)  Obiectiv  general  /  Scop: -  Creşterea  siguranţei  în  exploatare  a  lucrărilor 

hidrotehnice  din  cadrul  amenajării  Sistemului  hidrotehnic  Nord  –Bucureşti-  salba  de 

lacuri de pe valea Snagov şi Valea Sticlăriei -  reconstrucţie ecologică.

Obiective specifice / Ţinte:

• Ţinta 1 - Asigurarea debitelor de primenire şi umplere a lacurilor de pe valea 

Snagov şi valea Sticlăriei
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• Ţinta  2  -   Atenuarea  viiturilor  în lacurile  de acumulare  şi  apărare  împotriva 

inundaţiilor

• Ţinta 3 -  Asigurarea  folosinţelor în lacuri pentru piscicultură, pescuit sportiv, 

agrement, asanarea terenurilor.

16)  Obiectivul  general:  creşterea  gradului  de  implicare  a  tuturor  instituţiilor 

competente  şi  intensificarea  eforturilor  comune  în  vederea  scăderii  efectectelor 

negative ale poluării asupra mediului

Obiective specifice / Ţinte:

Obiectiv  1  -  stabilirea  atribuţiilor  tuturor  instituţiilor  implicate  în  activitatea  de 

educare ecologica a popu-laţiei.

• Ţinta  1  –  identificarea  tuturor  instituţiilor  care  au  atribuţii  în  domeniul 

protecţiei mediului

• Ţinta 2 – contactarea instituţiilor cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului şi 

stabilirea unor activităţi standard cu termene şi perioade delimitate

• Ţinta 3 – realizarea de activităţi de conştientizare a protecţiei mediului de către 

agenţie  împreuna  cu  instituţiile  locale  cu  atribuţii  în  domeniul  protecţiei 

mediului

Obiectivul  2  -   stabilirea  modalităţilor  legale  de  aplicare  a  unor  măsuri  privind 

combaterea şi prevenirea accidentelor ecologice care pot afecta mediul inconjurator

• Tinta  2.1 – stabilirea  atribuţiilor  fiecărei  instituţii  responsabile  în  scopul 

prevenirii accidentelor ecolo--gice

• Tinta  2.2 – colaborarea  între  instituţii  în  vederea  punerii  în  aplicarea  a 

măsurilor de prevenire necesare
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17) Obiectivul general: Reducerea impactului turismului itinerant asupra capitalului 

natural.

Obiective specifice / Ţinte:  Crearea de locuri special amenajate pentru practicarea 

turismului de weekend.        

18) Obiectiv general: asigurarea unui turism accesibil tuturor.

Obiectiv specific / Ţinte: 

• Ţinta 1 - inventarierea bazelor de agrement din judeţ

• Ţinta 2 - stabilirea gradului de degradare şi oportunitatea refacerii

• Ţinta 3 - identificarea surselor financiare de refacere

• Ţinta 4 - redarea în exploatare de către populaţie

2.3.14. Cultura

STRATEGIA CULTURALĂ

 

Întărirea capacitaţii instituţionale

a)  Eficientizarea  activitatii  de  servicii  acordate, inspecţie,  control,  monitorizare, 

printr-o riguroasă distribuire a atribuţiilor prin fişa postului şi o planificare judicioasă a 

timpului de lucru, a organizării unor deplasări unitare în teritoriu pe grupuri de angajaţi 

care să cuprindă toate specializările de referinţă ale serviciului nostru.

b)  Impunerea  unui  plan  riguros  de  îndeplinire a  atribuţiilor  de  avizare  şi  control 

reglementate  de  Legea  422/2001  privind  protejarea  monumentelor  istorice,  Legea 

182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, Legea 292/2003 
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privind  organizarea  si  funcţionarea  asezămintelor  culturale,  OG  nr.26/2005  privind 

managementul  instituţiilor  publice  de  cultura, OG nr.79/1998  privind  organizarea  şi 

functionarea Fondului  Cultural  Român, OG nr.43/2000 privind protecţia  patrimoniului 

arheologic,  Legea  nr.311/2003 a  muzeelor  si  colecţiilor,  HG  nr.44271994  privind 

finanţarea instituţiilor publice de cultura şi arta, Legea  nr.334/2002 a bibliotecilor.

c) Realizarea accesului la informare stiinţifică, legislativă şi culturală. 

 Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural

a) Protejarea monumentelor istorice va fi activitate prioritară prin :

- continuarea activităţii de promovare a legislaţiei privind protejarea monumentelor 

istorice;

            -  intensificarea activităţii  de  urmărire  a  stării obiectivelor  de patrimoniu 

clasate;         

- identificarea de surse de finanţare de la bugetul centralizat al statului,   bugetele 

locale şi din surse   externe pentru restaurarea monumentelor aflate în stare de criză;

-  inspectarea  periodica a  monumentelor  clasificate  în  vederea  identificării 

intervenţiilor neautorizate;

- inspectarea zonelor de protecţie ale monumentelor istorice, în vederea identificării 

de activităţi de construcţii neautorizate;

- elaborarea şi fundamentarea documentaţiilor la dosarele de avizare la lucrările la 

monumente şi în zona de protecţie a monumentelor;

            - identificarea şi realizarea documentatiilor   la imobile susceptibile de clasare;    

-atenţionarea deţinatorilor - autorităţi publice, societăţi comerciale, persoane fizice 

privind obligaţia de a proteja bunul cultural deţinut; 

- informarea şi susţinerea deţinătorilor de monumente istorice asupra drepturilor pe 

care  le  au  la  lucrările  de întreţinere  şi  restaurare  acestora,  reglementate  de  HG 

nr.610/2003 privind acordarea de credite pentru lucrări de restaurare, şi HG nr. 1430 
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privind contribuţia statului la costurile de restaurare; 

            b) Punerea în valoare a monumentelor istorice prin :

-  continuarea acţiunii  de  marcare  a  monumentelor  istorice  cu  plăci  conform 

reglementărilor,  prin  atenţionarea  primăriilor  şi  consiliilor  locale  obligate  de  lege  în 

executarea acestei operaţiuni;

-  realizarea  unor  pliante  şi  a  unui  album  cu  principalele  monumente  de  importanţă 

natională şi judeţeană.

             c) Protejarea patrimoniului cultural mobil prin : 

- urmarirea, şi fişarea bunurilor culturale mobile din inventarul parohiilor din judeţ 

susceptibile de clasare;

- continuarea demersurilor de identificare pe lânga deţinătorii - persoane fizice - de bunuri 

în vederea fişării acestora.

 Stimularea  vieţii  culturale  în  cadrul  comunităţilor  locale  şi  apropierea 

acestora de valorile culturii.

În concretizarea acestei direcţii de acţiune vom intensifica colaborarea cu consiliile 

locale  în  vederea  eficientizării  activităţii  instituţiilor publice  de  cultură  din  categoria 

aşezămintelor culturale şi instituţiilor de spectacole şi concerte, muzee, biblioteci aflate 

sub autoritatea acestora, prin :

-  urmărirea  aplicării  prevederilor  Ordonanţei  de  Guvern  nr.26/2005  privind 

managementul instituţiilor publice de cultura;

-  sprijinirea  activităţii  de   autorizare  a asezămintelor  culturale în  baza Legii  nr. 

292/2003, în vederea constituirii unor entităţi instituţionale independente şi responsabile 

în satisfacerea necesităţilor culturale ale comunităţilor;

- atenţionarea consiliilor locale privind necesitatea finanţării activităţii de referent 

cultural în comunele unde activitatea este suplinita de către bibliotecar;

- atenţionarea consiliilor locale asupra necesităţii urmăririi şi controlului activităţii 
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culturale de la nivelul comunităţii;

-  continuarea  activităţii  de  monitorizare  a  programelor  tuturor  categoriilor  de 

instituţii  publice :  asezăminte  culturale,  instituţii  de  spectacole,  muzee,  biblioteci  prin 

întâlniri  trimestriale,  centralizarea  programelor  trimestriale  şi  a  sintezei  activitatilor 

efectuate;

-  realuarea  programelor  de  pregătire,  perfecţionare  si  atestare  a  referenţilor 

culturali de la căminele culturale în cadrul cursurilor realizate de MCC;   

- iniţierea pe lânga asezamintele culturale comunale a unor programe de educaţie 

culturală intergeneraţii – batrâni-tineri – de prezentare a istoriei locale şi a veteranilor de 

razboi;

- sprijinirea principalelor acţiuni, programe şi proiecte culturale de interes local, 

judetean şi naţional realizate în perteneriat cu operatorii culturali, instituţiile publice de 

cultură şi ONG-uri conform agendei anexate.

 

Promovarea tradiţiilor şi creaţiei populare 

Această  direcţie  de  acţiune  este  menită  să repună  în  adevarata  valoare  cel  mai 

important filon creativ al creaţiei naţionale – creaţia populară, care în ultima perioadă a 

suportat  nedorite  influenţe şi  agresiuni  care au alterat  nepermis fundamentul  identităţii 

culturii naţionale cu care trebuie să ne identificam   în diversitatea culturala europeană.

Pentru realizarea acestui obiectiv ne propunem :

              -iniţierea şi sprijinirea unor cursuri formative susţinute de meşteri consacraţi în 

arta tradiţională : olărit, împletituri rachită, papură, ţesături, aflate în situaţia dispariţiei în 

spaţiul cultural ilfovean, pe lângă căminele culturale, în perteneriat cu şcolile locale; 

            - promovarea şi susţinerea doar a proiectelor, programelor şi acţiunilor care nu 

alterează şi nu fac rabat de la specificitatea tradiţiei locale;
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-  identificarea  şi  promovarea  la manifestările  locale,  judeţene,  naţionale  şi 

internaţionale doar a creatorilor şi interpreţilor cu certe valenţe autentice;

            -  identificarea  unor  soluţii  de  promovare  în  programele  de  discotecă  ale 

societaţilor comerciale unde primeaza “folclorul nou suburban” si a creaţiilor muzicale 

folclorice care păstrează specificul tradiţional.

Promovarea şi dezvoltarea creaţiei contemporane şi susţinerea creatorilor

În susţinerea acestei direcţii de acţiune ne propunem :

-  identificarea  şi  editarea unor  tineri  talentaţi  în  arta  scrisului  din  spaţiul 

cultural ilfovean;

- susţinerea editării revistelor culturale locale;

- susţinerea artelor vizuale prin organizarea de expoziţii trimestriale şi anuale 

pentru autorii consacrati membri si nemembri UAP;

- descoperirea şi promovarea publica a unor tineri artisti  plastici în cadrul 

unor expozitii collective;

-  descoperirea  tinerilor  interpreţi  de  muzică  clasică,  dans,  teatru,  jazz  şi 

muzică modernă şi promovarea acestora în cadrul unor spectacole şi în festivalurile 

interjudeţene

Dezvoltarea relaţiilor culturale cu alte ţări

Această direcţie va fi concretizată prin ;

-  reluarea  schimburilor  culturale  cu  parteneri  cunoscuti  din  Franţa,  Italia, 

Grecia, Turcia, unde au fost efectuate turnee artistice şi participarea la   festivaluri 

de către ansamblurile folclorice profesioniste şi cele de amatori 

-  sprijinirea corurilor  în  vederea  participarii  la    Festivaluri  corale  din 

Europa

- identificarea unor noi parteneri cu sprijinul ambasadelor în vederea 

organizării unor schimburi culturale;
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 Sprijinirea cultelor recunoscute de lege

În susţinerea acestei direcţii de acţiune ne propunem: 

- reluarea dialogului interconfesional:

- reluarea demersurilor de identificare a surselor de finantare a lucrărilor de 

restaurare la bisericile monument si la construcţia de noi lăcaşuri de cult;

-  sprijinirea  realizării  documentaţiilor  pentru  avizările  lucrărilor  la 

obiectivele de cult – monumente istorice;

-  iniţierea  unor  activităţi  expoziţionale pentru  promovarea  artei  bisericeşti 

în spaţii publice laice cu adresabilitate tinerei generaţii;

- iniţierea şi sustinerea turismului cultural religios;

-  susţinerea  unor  simpozioane  şi  sesiuni  de  comunicări  cu 

tematica religioasă– Ziua Bibliei;

- sprijinirea organizării marilor sărbători religioase si praznice bisericeşti; 

- organizarea serviciilor religioase la marile manifestarile comemorative :

Ziua  Eroilor  –  Înaltarea  Domnului,  Ziua  Holocaustului,  1  Decembrie,  Ziua 

Martirilor Revoluţiei.

2.3.15.  Culte

Încurajarea construirii şi finalizării unor lăcaşuri de cult. 

Consiliul  Judeţean  ILFOV,  ca  autoritate  judeţeană  a  administraţiei  publice 

acţionează,  în  colaborare  cu  Direcţia  Judeţeană  pentru  Cultură,  Culte  şi  Patrimoniu 

Cultural  Naţional  ILFOV,  pentru  dezvoltarea  bazei  materiale,  diversificarea, 

modernizarea  şi  optimizarea  serviciilor  de  cult  necesare  comunităţilor  locale,  pentru 
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protecţia  şi  promovarea  cultelor, protejarea şi punerea în valoare a 

patrimoniului cultelor 

religioase legal constituite şi care acţionează în comunitate.

Ca obiective de tip strategic, în domeniul cultelor, Consiliul Judeţean ILFOV, va 

sprijini  îndeaproape şi fără excepţie sau preferenţial toate cultele religioase recunoscute 

de lege, potrivit statutelor de organizare şi funcţionare a acestora, pe baza Constituţiei, în 

vederea participării lor la viaţa socială şi spirituală a judeţului. 

De asemenea, va acorda asistenţă cultelor, la solicitarea acestora, în soluţionarea 

problemelor pe care le supun autorităţilor administraţiei publice locale, sprijin logistic la 

cerere în desfăşurarea unor acţiuni, parteneriat în realizarea proiectelor pe care le propun 

şi care vin în sprijinul vieţii spiritual - religioase a comunităţii, sprijin financiar în limita 

legii şi a fondurilor disponibile pentru construirea de noi lăcaşe în judeţ.

2.3.16.  Relaţii interetnice

Implementarea  strategiei  de  îmbunătăţire  a  situaţiei  rromilor,  realizarea 

cadrului social în care rromii se pot afirma 

Pornind de la premisa că minorităţile sunt pentru orice comunitate o resursă şi că 

un bun management al acestei resurse este o cale de a servi în egală măsură dezvoltarea 

identităţii  minorităţilor,  cât  şi  o  cale  de  a  garanta  cooperarea  interculturală,  Consiliul 

Judeţean ILFOV, defineşte relaţiile interetnice drept un model civic-multicultural.

Protecţia minorităţilor în comunitate va fi realizată prin asigurarea posibilităţilor 

pentru manifestarea liberă şi deplină a acestora, a respectării drepturilor omului, în 

conformitate cu angajamentele României de integrare europeană şi euro-atlantică.

Consiliul Judeţean ILFOV se va implica pentru asigurarea dreptului de a-şi păstra 
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şi dezvolta liber exprimarea identităţii etnice pentru toţi cetăţenii români aparţinând 

minorităţilor  naţionale, astfel încât să se poată manifesta 

pe  deplin  în  sfera  culturii, limbii, 

religiei, educaţiei şi învăţământului, vieţii publice. Va fi stimulat efortul comun şi 

dialogul cu minorităţile naţionale în vederea îmbunătăţirii actului decizional şi la 

afirmarea identităţii etnice în rândul populaţiei.

Se va acţiona pentru dezvoltarea diversităţii culturale în folosul întregii comunităţi, 

în scopul excluderii apariţiei unor curente de orientare extremistă care promovează 

intoleranţa şi ura interetnică. Se va asigura totodată, buna funcţionare a unui sistem 

de educaţie în materie de respectare a legii şi de dezvoltare a valorilor democratice.

În mod special, Consiliul Judeţean ILFOV va urmări şi implementa şi în perioada 

următoare,  strategia  naţională  şi  programele  specifice,  care  să  asigure  îmbunătăţirea 

substanţială a situaţiei rromilor, prin:

- consolidarea structurilor de implementare a strategiei naţionale la nivel judeţean 

de îmbunătăţire a situaţiei rromilor;

-  realizarea  unui  parteneriat  viabil  între  structurile  administraţiei  publice  şi 

reprezentanţii comunităţilor, participarea Consiliului Judeţean, în calitate de partener la 

proiecte  naţionale  şi  internaţionale  de  sprijinire  materială  şi  culturală  a  rromilor 

promovate de administraţiile locale sau de asociaţiile şi fundaţiile legal constituite care se 

îngrijesc de situaţia acestei minorităţi, expertiza si sprijin in scrierea si implementarea de 

proiecte  cu  finanţare  de  la  buget  sau  din  surse  externe,  sprijin  logistic  si  tehnic  in 

realizarea activităţilor specifice ale acestor proiecte;

- măsuri de sprijin pentru rezolvarea problemelor legate de dreptul de proprietate 

asupra terenurilor  şi  locuinţelor  deţinute de rromi şi  implementarea  unor programe de 

reabilitare a locuinţelor din zonele locuite de rromi prin asigurarea energiei electrice, a 
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apei potabile, a canalizării, a gazului metan, a salubrităţii;

-  implicarea  administraţiei în  socializarea  tinerilor  rromi, 

eficientizarea  măsurilor  ce vizează  accesul  pe  piaţa  muncii, 

promovarea  de  activităţi generatoare de venit, accesul la 

servicii  medicale,  reducerea abandonului  şcolar,  promovarea valorilor  artistice,  crearea 

unor programe de educaţie civică, prevenirea infracţionalităţii;

          -   reprezentarea rromilor în administraţia publică locală;

-  acţiuni  de  responsabilizare  civică  şi  educaţie  cetăţenească  promovate  de 

administraţiile locale pentru populaţia de etnie  rromă.

2.3.17  Managementul şi derularea programului

Pentru implementarea „Strategiei de dezvoltare economico-socială a Judeţului Ilfov 

pe perioada 2007-1013”, trebuie luate în considerare următoarele elemente:

- Mijloacele disponibile;

- Sursele de finanţare;

- Durata;

- Monitorizarea proiectelor şi a efectelor acestora.

Mijloace disponibile:

-Resursele financiare

   În cadrul Programului strategic, pentri asigurarea resurselor financiare necesare 

pentru implementarea acestuia, s-a prevăzut ca necesitate realizarea în parteneriata 

proiecte, în vederea atragerii resurselor disponibile la nivel local, judeţean şi 

Consiliul Judetean ILFOV 119



regional, putându-se astfel conta pe un important volum de resurse financiare 

existente în diferite sectoare.Totodată s-a luat în 

calcul şi posibilitatea accesării diverselor fonduri, 

interne şi internaţionale, existente în România.

-Resurse umane

Una din problemele importante în implementarea programului strategic este 

şi asigurarea resurselor umane corespunzătoare, necesare pentru realizarea 

obiectivelor stabilite şi obţinerea rezultatelor aşteptate. În acest context, partenerii 

pentru realizarea măsurilor şi proiectelor pot fi diferiţi, în funcţie de obiectivele 

proiectelor, de costurile şi finanţatorii acestora, de conţinutul tematic şi de durata 

etapelor ş.a.

Întrucât execuţia unui mare număr de proiecte va fi acordată prin licitaţie, 

prin caietul de sarcini se vor impune condiţiile explicite vizând calitatea resurselor 

umane şi competenţa în ndomeniul vizat de conţinutul proiectului.

Instituţiile de implementare a Programului Strategic de Dezvoltare sunt:

-Consiliul Judeţean Ilfov;

-Consiliile Locale din judeţul Ilfov;

-Instituţiile publice;

-Organizaţiile neguvernamentale;

-Parteneriatele publice - private.

Surse de finanţare
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Sursele de finanţare ale programului luate în considerare, sunt :

-Bugetul Consiliului Judeţean Ilfov pentru domeniile 

aflate în responsabilitatea acestuia;

- Fondul regional de dezvoltare economică, pentru proiectele de relevanţă regională 

localizate în judeţul Ilfov;

-Fonduri structurale;

-Alte programe de finanţare, naţionale şi internaţionale;

-Surse private atrase.

Durata

Strategia de dezvoltare a judeţului Ilfov, elaborată pe termen mediu şi lung, 

cuprinde şi Programul strategic de dezvoltare economico-socială a judeţului ILFOV 

pe  perioada 2007-2013.

Monitorizarea proiectelor

Anual se va proceda la analizarea şi evaluarea stadiului de îndeplinire a 

Programului strategic în vederea aplicării corecţiilor ce se impun pentru realizarea 

acestuia.
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