
ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu  Centrul Regional de Resurse 

pentru Promovarea şi Dezvoltarea Economiei Sociale în vederea accesării 

fondurilor aferente Programului Operaţional Sectorial -  Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 6 - „Promovarea incluziunii 

sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 6.1 - „Dezvoltarea economiei 

sociale” şi accesarea fondurilor prin proiectul “COLABORĂM, NE 

IMPLICĂM ŞI DEZVOLTĂM ÎN ILFOV”

Consiliul Judeţean Ilfov,

Având în vedere :

- Adresa  Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Nr.2801 VM din 

12.11.2010  înregistrată  la  Consiliul  Judeţean  Ilfov  sub  nr.10633  din 

15.11.2010; 

- Adresa Centrului Regional de Resurse pentru Promovarea şi Dezvoltarea 

Economiei Sociale Bucureşti-Ilfov Nr. 10248 din 02.11.2010;

- Expunerea  de  motive  a  Preşedintelui  şi  Vicepreşedinţilor  Consiliului 

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



- Raportul compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean 

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

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

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi  libertăţilor cetăţeneşti;

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

privatizare şi integrare europeană;

Ţinând  seama  de  prevederile  Programului  de  guvernare  2007-2013, 

Capitolul 9 – Familia, protecţia copilului şi egalitatea de şense şi Capitolul 25 – 

Politici în domeniul relaţiilor interetnice;

 În  conformitate  cu prevederile  art.91  alin.1  lit.”b”,  alin.3  lit.”f”,  alin  6 

lit.”a”  şi  art.97  din  Legea  nr.  215/2001  a  administraţiei  publice  locale,  cu 

modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1  Se  aprobă  asocierea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  cu  Centrul  Regional  de 

Resurse pentru Promovarea şi Dezvoltarea Economiei Sociale Bucureşti-Ilfov în 

vederea accesării de fonduri prin POS-DRU 2007-2013, conform Contractului de 

Asociere anexat, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2  Se  aprobă  accesarea  fondurilor  aferente  POS  DRU  2007  –  2013,  Axa 

Prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, Domeniul Major de Intervenţie 6.1 – 

Dezvoltarea economiei sociale prin proiectul “COLABORĂM, NE IMPLICĂM 

ŞI  DEZVOLTĂM  ÎN ILFOV”  şi  cofinanţarea  proiectului.  Valoarea  totală  a 

proiectului este de maxim 500.000 Euro, din care cota de cofinanţare din bugetul 

propriu al Consiliului Judeţean Ilfov este de 2% din valoarea totală, TVA inclus.



Art.3 Se  împuterniceşte  Preşedintele  Consiliului  Judeţean  Ilfov  să  semneze 

Contractul de finanţare, precum şi toate documentele aferente.  

Art.4  Se  împuterniceşte Preşedintele  Consiliului  Judeţean  Ilfov  să  desemneze 

responsabilii precum şi Unitatea de Implementare a Proiectului.

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,

Cristache RĂDULESCU

Avizează,

SECRETAR AL JUDEŢULUI

Monica TRANDAFIR

Nr ...........

Din .................. 2010



ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr................/................2010

EXPUNERE DE MOTIVE

 Administraţia  publică  din  România  are  ca  prioritate dezvoltarea  uniformă  a 

comunităţilor  locale  şi  regionale.  Astfel,  una  dintre  măsuri  este  revizuirea  şi 

modernizarea programelor de asistenţă socială prin orientarea acestora în funcţie 

de  nivelul  veniturilor  realizate  pe  familie  şi  restructurarea  celor  peste  200  de 

prestaţii sociale existente atât la nivel naţional, cât şi local, astfel încât acestea să 

reprezinte o formă complementară de protecţie socială şi nu să constituie unica 

sursă de venit pentru cei care au capacitate de muncă.

Consiliul  Judeţean  Ilfov  are  în  vedere  întărirea  capacităţii  administrative  a 

aparatului  propriu  şi  diseminarea  informaţiilor  legate  de  accesarea  şi/sau 

implementarea  proiectelor  care  vizează  diminuarea  riscului  de  creştere  a 

numărului cetăţenilor aflaţi în situaţii limită din punct de vedere financiar şi social.

Obiectivul  general  al  proiectului  “COLABORĂM,  NE  IMPLICĂM  ŞI 

DEZVOLTĂM ÎN ILFOV” este dezvoltarea  structurilor economiei sociale prin 

promovarea activă a incluziunii sociale pe piaţa muncii a grupurilor de rromi şi a 

persoanelor care trăiesc din venitul minim garantat şi a dezvoltării de parteneriate, 



cu scopul de a stimula implicarea în viaţa comunităţii a persoanelor supuse riscului 

de excluziune socială din judeţul Ilfov.

Obiective specifice:

1. Creşterea nivelului de informare privind economia socială şi a nivelului de 

cunoaştere  a  stakeholderilor  interesaţi  privind  specificul  şi  importanţa 

economiei sociale;

2. Promovarea  şi  dezvoltarea  activităţilor  în  parteneriat,  între  organizaţii 

orientate  spre  profit  şi  organizaţii  non  profit  în  vederea  dezvoltării 

economiei sociale  prin crearea unor structuri ale economiei sociale;

3. Îmbunătăţirea  percepţiei  în  ceea  ce  priveşte  rolul  social  şi  statutul 

profesional  ale   rromilor  şi  persoanelor  care  trăiesc  din  venitul  minim 

garantat, prin promovarea valorilor, obiceiurilor şi traditiilor acestor grupuri 

dezavantaje ori supuse riscului de excluziune socială.

 Rezultate preconizate în urma implementării proiectului :

a) Evaluarea zonei şi domeniului de intervenţie, stabilirea unor indicatori de 

cuantificare  a  impactului   şi  elaborarea  unui  raport  privind  stadiul 

dezvoltării economiei sociale în Ilfov;

b) Identificarea  caracteristicilor  şi  nevoilor  entităţilor  participante  şi  a 

interesului acestora vis-a-vis de economia socială; 

c) Stabilirea  de  priorităţi,  a  unor  mijloace  de  acţionare  (strategie),  analiza 

legislaţiei  în  vigoare  şi  propuneri  de  iniţiative  legislative  în  vederea 

stabilirii unui cadrul legal de funcţionare a structurilor economiei sociale;  

d) Promovarea  iniţiativei  de  dezvoltare  a  economiei  sociale,  atragerea  de 

posibili  noi stakeholderi  şi  folosirea ghidului ca punct de reper,  ca bună 

practică de către alte organizaţii;



e) Crearea  unei  structuri  a  economiei  sociale reprezentată  de  un  salon  de 

coafură şi frizerie în care un număr de 200 persoane care trăiesc din venitul 

minim garantat şi rrome din judeţul Ilfov vor fi învăţate de către  specialisti, 

iar apoi vor lucra efectiv în această unitate a economiei sociale nou creată;

f) Dezvoltarea economiei  sociale  prin crearea şi  funcţionarea unei  structuri 

caracteristice  acestui  tip  de  economie  şi  activarea  din  punct  de  vedere 

profesional a 100 de persoane dezavantaje ori supuse riscului de excluziune 

socială;

g) Crearea  unor  ateliere  de  lucru  focalizate  pe  meseriile  tradiţionale  ale 

rromilor,  precum  şi  pe  realizarea  de  produse  „handmade”,  activităţi 

coordonate de persoane abilitate/specialişti;

h) Promovarea obiceiurilor şi tradiţiilor rromilor, colaborarea dintre rromi şi 

persoanele care trăiesc din venitul minim garantat, dar şi crearea premisei 

de realizare a unor alte structuri ale economiei sociale; 

i) Activitate de sensibilizare a opiniei publice care duce la atragerea atenţiei 

faptului că  rromii şi  persoanele ale căror venituri  reprezentate de venitul 

minim  garantat,  fac  parte  din  comunitatea  locală  şi  pot  contribui  la 

bunăstarea  locuitorilor judeţului Ilfov; 

j) Creşterea coeziunii şi îmbunătiţea comunicării între membrii comunităţilor, 

administraţiile locale şi grupurile supuse riscului de excluziune socială.

La nivelul judeţului Ilfov a fost creat Grupul Judeţean de Sprijin pentru Economia 

Socială Ilfov din care fac parte : Consiliul Judeţean Ilfov, primării, AJOFM, ONG-

uri, Camera de Comerţ şi Industrie, Instituţia Prefectului Ilfov şi Centrul Regional 

de Resurse pentru Promovarea şi Dezvoltarea Economiei Sociale Bucureşti-Ilfov.

Asocierea dintre Consiliul Judeţean Ilfov şi Centrul Regional de Resurse pentru 

Promovarea  şi  Dezvoltarea  Economiei  Sociale  Bucureşti-Ilfov  aduce  un  aport 

esenţial în implementarea proiectului.



Valoarea  totală  a  proiectului  este  de  maxim  500.000  Euro,  din  care  cota  de 

cofinanţare  din  bugetul  propriu  al  Consiliului  Judeţean  Ilfov  este  de  2%  din 

valoarea totală, TVA inclus.

În conformitate cu prevederile art.91 alin.1 lit.”b”, alin.3 lit.”f”, alin 6 lit.”a” şi 

art.97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supunem 

dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean Ilfov.

 

PREŞEDINTE,

Cristache RĂDULESCU

VICEPREŞEDINTE, VICEPREŞEDINTE,

 Cristina MANICEA  Gheorghe ROMAN



ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Compartimentul Integrare Europeană şi Reformă

Nr.............../....................2010

RAPORT

În conformitate cu Documentul Cadru de Implementare POSDRU 2007-2010, în 

cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte strategice sunt promovate proiecte 

care  urmăresc  dezvoltarea  mecanismelor  si  instrumentelor  necesare  pentru 

implementarea integrală a conceptului de economie socială, care vor contribui la 

crearea de forme de ocupare inovatoare si flexibile pentru grupurile vulnerabile, 

care vor promova cetățenia activă, cooperarea și solidaritatea socială.

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte de grant se vor încuraja înființarea 

de noi grupuri si parteneriate funcţionale în economie intre cooperative, asociații 

de  întrajutorare,  fundații  si  asociaţii,  intreprinderi,  agenţii  care  vor  înfiinţa 

întreprinderi  sociale  ce vor  oferi  noi  servicii  si  noi  oportunităţi  persoanelor  cu 

dificultăți în integrarea sau reintegrarea pe piața muncii, vor facilita accesul la noi 

servicii  sociale,  de sănătate,  educație  şi  vor  contribui  la  valorificarea forței  de 

muncă locală prin creşterea oportunităţilor de ocupare pentru persoanele de etnie 

romă, pentru persoanele cu dizabilităţi sau pentru alte grupuri vulnerabile expuse 

riscului de excluziune socială.



 Consiliul  Judeţean  Ilfov  are  în  vedere  întărirea  capacităţii  administrative  a 

aparatului  propriu  şi  diseminarea  informaţiilor  legate  de  accesarea  şi/sau 

implementarea  proiectelor  care  vizează  diminuarea  riscului  de  creştere  a 

numărului cetăţenilor aflaţi în situaţii limită din punct de vedere financiar şi social.

Obiectivul  general  al  proiectului  “COLABORĂM,  NE  IMPLICĂM  ŞI 

DEZVOLTĂM ÎN ILFOV” este dezvoltarea  structurilor economiei sociale prin 

promovarea activă a incluziunii sociale pe piaţa muncii a grupurilor de rromi şi a 

persoanelor care trăiesc din venitul minim garantat şi a dezvoltării de parteneriate, 

cu scopul de a stimula implicarea în viaţa comunităţii a persoanelor supuse riscului 

de excluziune socială din judeţul Ilfov.

Obiective specifice:

4. Creşterea nivelului de informare privind economia socială şi a nivelului de 

cunoaştere  a  stakeholderilor  interesaţi  privind  specificul  şi  importanţa 

economiei sociale;

5. Promovarea  şi  dezvoltarea  activităţilor  în  parteneriat,  între  organizaţii 

orientate  spre  profit  şi  organizaţii  non  profit  în  vederea  dezvoltării 

economiei sociale  prin crearea unor structuri ale economiei sociale;

6. Îmbunătăţirea  percepţiei  în  ceea  ce  priveşte  rolul  social  şi  statutul 

profesional  ale   rromilor  şi  persoanelor  care  trăiesc  din  venitul  minim 

garantat, prin promovarea valorilor, obiceiurilor şi traditiilor acestor grupuri 

dezavantaje ori supuse riscului de excluziune socială.

 Rezultate preconizate în urma implementării proiectului :

a) Evaluarea zonei şi domeniului de intervenţie, stabilirea unor indicatori de 

cuantificare  a  impactului   şi  elaborarea  unui  raport  privind  stadiul 

dezvoltării economiei sociale în Ilfov;



b) Identificarea  caracteristicilor  şi  nevoilor  entităţilor  participante  şi  a 

interesului acestora vis-a-vis de economia socială; 

c) Stabilirea  de  priorităţi,  a  unor  mijloace  de  acţionare  (strategie),  analiza 

legislaţiei  în  vigoare  şi  propuneri  de  iniţiative  legislative  în  vederea 

stabilirii unui cadrul legal de funcţionare a structurilor economiei sociale;  

d) Promovarea  iniţiativei  de  dezvoltare  a  economiei  sociale,  atragerea  de 

posibili  noi stakeholderi  şi  folosirea ghidului ca punct de reper,  ca bună 

practică de către alte organizaţii;

e) ]coafură şi frizerie în care un număr de 200 persoane care trăiesc din venitul 

minim garantat şi rrome din judeţul Ilfov vor fi învăţate de către  specialişti, 

iar apoi vor lucra efectiv în această unitate a economiei sociale nou creată;  

f) Dezvoltarea economiei  sociale  prin crearea şi  funcţionarea unei  structuri 

caracteristice  acestui  tip  de  economie  şi  activarea  din  punct  de  vedere 

profesional a 100 de persoane dezavantaje ori supuse riscului de excluziune 

socială;

g) Crearea  unor  ateliere  de  lucru  focalizate  pe  meseriile  tradiţionale  ale 

rromilor,  precum  şi  pe  realizarea  de  produse  „handmade”,  activităţi 

coordonate de persoane abilitate/specialişti;

h) Promovarea obiceiurilor şi tradiţiilor rromilor, colaborarea dintre rromi şi 

persoanele care trăiesc din venitul minim garantat, dar şi crearea premisei 

de realizare a unor alte structuri ale economiei sociale; 

i) Activitate de sensibilizare a opiniei publice care  duce la atragerea atenţiei 

faptului că  rromii şi  persoanele ale căror venituri  reprezentate de venitul 

minim  garantat,  fac  parte  din  comunitatea  locală   şi  pot  contribui  la 

bunăstarea  locuitorilor judeţului Ilfov; 

j) Creşterea  coeziunii  şi  imbunătăţirea  comunicării  între  membrii 

comunităţilor,  administraţiile  locale  şi  grupurile  supuse  riscului  de 

excluziune socială.



Activităţile proiectului şi graficul de desfăşurare a acestora se regăsesc în anexa 

prezentei hotărâri.

La nivelul judeţului Ilfov a fost creat Grupul Judeţean de Sprijin pentru Economia 

Socială Ilfov din care fac parte : Consiliul Judeţean Ilfov, primării, AJOFM, ONG-

uri, Camera de Comerţ şi Industrie, Instituţia Prefectului Ilfov şi Centrul Regional 

de Resurse pentru Promovarea şi Dezvoltarea Economiei Sociale Bucureşti-Ilfov.

Asocierea dintre Consiliul Judeţean Ilfov şi Centrul Regional de Resurse pentru 

Promovarea  şi  Dezvoltarea  Economiei  Sociale  Bucureşti-Ilfov  aduce  un  aport 

esenţial în implementarea proiectului.

Valoarea  totală  a  proiectului  este  de  maxim  500.000  Euro,  din  care  cota  de 

cofinanţare  din  bugetul  propriu  al  Consiliului  Judeţean  Ilfov  este  de  2%  din 

valoarea totală, TVA inclus.

În conformitate cu prevederile art.91 alin.1 lit.”b”, alin.3 lit.”f”, alin 6 lit.”a” şi 

art.97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi 

completările  ulterioare,  am  întocmit  prezentul  proiect  de  hotărâre  pe  care  îl 

supunem dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean Ilfov.

 

    DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI DIRECŢIA ECONOMICĂ,

                                                                  ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  

             Director Executiv, Director Executiv,

              Irina SULIMAN             Bogdan COSTEA
         

                             Compartimentul Integrare Europeană şi Reformă,

Daniela GRECU Mihai STAN


