
ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov în cadrul proiectului 

„Regiuni pentru Reciclare” (R4R) 

în cadrul Programului de Cooperare Interregională INTERREG IVC 

finanţat de ERDF/Norvegia 

Consiliul Judeţean Ilfov,

Având în vedere :

- ORDONANTA  nr.  46  din  28  august  2007 privind  modul  de  alocare  a 

fondurilor  externe  nerambursabile  şi  a  contribuţiei  naţionale  în  bugetul 

instituţiilor  implicate  în  gestionarea  şi  utilizarea  acestora,  pentru  obiectivul 

"Cooperare teritorială europeană"; 

- Adresa AXETEL din 21.03.2011 înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov sub 

nr.  2554  din  29.03.2011  prin  care  solicitau  Consiliului  Judeţean  Ilfov 

participarea  în  proiectul  „Regiuni  pentru  Reciclare”  program  finanţat  prin 

INTERREG IVC (ERDF/NORVEGIA);

- Expunerea de motive a Preşedintelui şi Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean 

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

- Raportul compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov 

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



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

economice;

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

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi  libertăţilor cetăţeneşti; 

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

şi integrare europeană.

În conformitate cu prevederile :

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 46/2007 privind modul de     alocare a 

fondurilor  externe  nerambursabile  şi  a  contribuţiei  naţionale  în  bugetul  instituţiilor 

implicate  în  gestionarea  şi  utilizarea  acestora,  pentru obiectivul  "Cooperare teritorială 

europeană";

-  art.  91  alin.  (1)  lit.  e)  şi  f)  şi  alin.  (6)  lit.  a)  din  Legea  nr.  215/2001  a 

administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

-  art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei  publice locale, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare;

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

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

completările ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 Se  aprobă  asocierea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  cu  partenerii  proiectului 

conform  anexei  nr.1,  ce  face  parte  integrantă  din  prezenta  hotărâre  în  vederea 

realizării proiectului “Regiuni pentru Reciclare” (R4R).

Art.2  Se  aprobă  participarea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  în  calitate  de  Partener la 

proiectul “Regiuni pentru Reciclare” (R4R), proiect în valoare totală de 124.496,00 €.



Art. 3 (1) În cazul obţinerii finanţării externe pentru Proiect, se aprobă plata sumei de 

18.674,40  € din  valoarea  cheltuielilor  eligibile  aferente  cofinanţării  naţionale  a 

proiectului, din care suma de  16.184,48 €, reprezentând cofinanţare va fi alocată de la 

bugetul  statului  de  către  Ministerul  Dezvoltării  Regionale  şi  Turismului,  restul  de 

2.489,92 € urmând a fi suportat de către Consiliul Judeţean Ilfov din bugetul propriu.

   (2) Se aprobă plata cheltuielilor neeligibile aferente acestui proiect, în conformitate 

cu prevederile legale.

Art. 4 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov să semneze Acordul de 

Parteneriat, Contractul de Co-finanţare, Contractul  de Finanţare, precum şi toate celelalte 

documentele  aferente  proiectului  pe  măsură  ce  vor  fi  finalizate  de  liderul  de  proiect 

ORDIF/Franţa.

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,

Cristache RĂDULESCU

Avizează,

SECRETAR AL JUDEŢULUI

Monica TRANDAFIR

Nr ..........

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



ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr. ……… din ……… 2011

EXPUNERE DE MOTIVE

Autorităţile  regionale  şi  locale  se  confruntă  cu  multe  provocări  referitoare  la 

managementul deşeurilor: creşterea cantităţilor, implementarea noilor reglementări şi o 

creştere  generală  a  complexităţii  tipurilor  de  deşeuri  şi  a  sistemelor  de  prevenţie, 

conducând la o implicare mai mare a populaţiei.

Autorităţile regionale şi locale sunt factori cheie în ceea ce priveşte crearea unei 

societăţi europene reciclatoare, aşa cum se promovează de către Uniunea Europeană: mai 

multe instrumente juridice, economice şi educaţionale care se vor decide la acest nivel 

descentralizat. 

Este extrem de important având în vedere noile directive cadru în problematica 

deşeurilor şi ţinta de 50% de trimitere a deşeurilor urbane spre reciclare şi refolosire; o 

modalitate simplă de monitorizare a performanţelor locale ne-ar permite să identificăm 

bunele  practici,  pentru a  tinge obiectivele.  În  raportul  pe anul  2011 al  Parlamentului 

European  în  ceea  ce  priveşte  prevenirea  şi  reciclarea  deşeurile  urbane,  Comisia 

Europeană a precizat necesitatea dezvoltării de noi indicatori de măsurare a evoluţiei spre 

o societate reciclatoare şi de identificare şi transfer a bunelor practici, ce vor permite ca 

mai multe state dezvoltate să atingă noi performanţe.

Se preconizează completarea acestei prime iniţiative printr-un set de acţiuni ce 

vor  permite  prezentarea  condiţiilor  şi  instrumentelor  (juridice,  economice,  tehnice  şi 

educaţionale) ce pot optimiza managementul deşeurilor şi sprijinirea implementării lor în 



state partenere din ţări membre ale Uniunii Europene, în special dintre cele rămase în 

urmă din perspectiva obligaţiilor şi obiectivelor Uniunii Europene. Pentru aceasta, am 

identificat oportunitatea de a participa la această propunere de proiect sub INTERREG 

IVC linie deschisă prin REGIO.

Proiectul  „Regiuni  pentru  Reciclare”  (R4R)   subscrie  Iniţiativei  Proiectului 

Regional al programului INTERREG IVC; schimburile vor fi organizate în primă fază pe 

bune practici, ideea principală fiind aceea de a ajuta autorităţile regionale şi locale de a 

îndeplini  Directivele  Europene  referitoare  la  deşeuri  şi  îmbunătăţirea  performanţei  în 

această problemă.

Până în prezent, ne propunem să structurăm proiectul pe 3 componente:

- Componenta 1 – „Management şi coordonare”: leader ORDIF

- Componenta 2 – „Comunicare şi diseminare”: leader ACR+

- Componenta 3 – „Componenta tehnică”: Coordonator TBC (sprijinit de ACR+ 

şi ORDIF)

Durata estimată

Proiectul  se  propune  a  dura  3  ani,  cu  începere  oficială  în  Ianuarie  2012. 

Desfăşurarea sa presupune: stabilirea unui limbaj comun, identificarea de bune 

practici bazate pe o comparare consistentă, transferabilitatea.

Activităţi

1. Extinderea  bunelor  practici  existente  în  relaţie  cu  datele  politicilor  de 

management  al  deşeurilor,  instrumentele  de  îmbunătăţire  a  performaţelor 

reciclării, posibila întărire a rolului politicilor şi acţiunilor locale.

2. Identificarea  şi  antrenarea  Autorităţilor  Regionale  şi  Locale  (membre  sau 

nemembre  ACR+)  ce  au  nevoie  să-şi  îmbunătăţească  performanţele  în 

managementul deşeurilor.

3. Capacitarea  echipei  instruite  de  a  înţelege  şi  a-şi  optimiza  performanţele  în 

managementul deşeurilor.



4. Crearea  instrumentelor  pentru  a  atinge  şi  optimiza  performanţele  în  domeniul 

reciclării  (diagnostic  şi  evaluare  a  instrumentelor,  îndrumare,  optimizarea 

instrumentelor suport, instrumente web, etc.).

5. Crearea grupurilor de lucru şi a activităţilor comune între parteneri şi participanţi 

externi, în special autorităţi regionale şi locale din state membre UE.

6. Diseminarea  informaţiilor  şi  comunicare:  evenimente,  seminarii,  training, 

publicaţii pe website.

ORDIF = Observator Regional pentru gestionarea deşeurilor din I'le de France.

ACR + = Asociaţia Oraşelor şi Regiunilor pentru reciclare şi management al resurselor 

sustenabile.

Proiectul  “Regiuni pentru Reciclare” (R4R), are valoarea totală de 124.496,00 

€,  din care valoarea cofinanţării este de  18.674,40 € din valoarea cheltuielilor eligibile 

aferente  cofinanţării  naţionale  a  proiectului  ce  se  defalcă  în:  suma  de  16.184,48  €, 

reprezentând  cofinanţare  va  fi  alocată  de  la  bugetul  statului  de  către  Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului, restul de  2.489,92 € urmând a fi suportat de către 

Consiliul Judeţean Ilfov din bugetul propriu.

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

şi aprobare plenului Consiliului Judeţean Ilfov.  

PREŞEDINTE,

Cristache RĂDULESCU

VICEPREŞEDINTE, VICEPREŞEDINTE,

Cristina MANICEA   Gheorghe ROMAN



ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Compartimentul Integrare Europeană şi Reformă

Nr. ……… din ………2011

RAPORT

Autorităţile  regionale  şi  locale  se  confruntă  cu  multe  provocări  referitoare  la 

managementul deşeurilor: creşterea cantităţilor, implementarea noilor reglementări şi o 

creştere  generală  a  complexităţii  tipurilor  de  deşeuri  şi  a  sistemelor  de  prevenţie, 

conducând la o implicare mai mare a populaţiei. Teritoriile europene împărtăşesc lipsuri 

şi  ţinte  cantitative  definite  prin  legislaţia  europeană,  deşi  fiecare  ţară  îşi  stabileşte 

legislaţia naţională, iar autorităţile regionale şi locale îşi aleg propriile variante privind 

echipamentele şi organizarea managementului deşeurilor. Din datele existente reiese că 

anumite state sunt mult avansate în special în rata reciclării, altele rămânând în urmă.

Autorităţile  regionale  şi  locale  sunt  actorii  cheie  în  dezvoltarea  unei  societăţi 

europene reciclatoare: prin instrumente juridice, economice şi educaţionale, ce se decid la 

acest nivel descentralizat.

Aceste aspecte cointeresează autorităţile regionale şi locale în schimbul de bune 

practici şi de dezvoltare a unei colaborări între parteneri.

Din  compararea  datelor  existente  putem  spune  că  monitorizarea  nu  a  dus  la 

aceleaşi rezultate peste tot; deşi se utilizează aceeaşi terminologie şi aceeaşi bază legală, 

punem  diferite  realităţi  în  spatele  aceleaşi  realităţi,  făcând  comparaţia  internaţională 

incertă şi producând la dificultăţi în diseminare.



Dezvoltând  o  metodologie  comună  pentru  autorităţile  locale  şi  particularităţile 

relevante vom crea o nouă Directivă în Reţeaua Deşeurilor şi ţinta acesteia de 50% de 

deşeuri urbane refolosite şi reciclate; o singură metodă de monitorizare a performanţelor 

locale ne poate permite identificarea bunelor practici pentru atingerea obiectivelor. 

În  Raportul  Parlamentului  European pentru  anul  2011 referitor  la  prevenire  şi 

reciclare,  Comisia  Europeană  a  specificat  necesitatea  dezvoltării  de  noi  indicatori  de 

măsurare a evoluţiei spre o societate reciclatoare şi de a identifica transferarea de bune 

practici  ce  vor  permite  creşterea  numărului  statelor  avansate  ce  îşi  îmbunătăţesc 

performanţele.

Proiectul

Se propune a se stabili un program al schimburilor de bune practici ce se va face 

pentru a permite autorităţilor regionale şi locale să-şi îmbunătăţească performanţele în 

managementul deşeurilor. Având ca bază datele existente la acest moment în domeniul 

managementului  deşeurilor,  se  vor  dezvolta  o  serie  de  indicatori  ce  vor  permite 

compararea  relevantă  a performanţelor  în managementul  deşeurilor,  ce va conduce la 

identificarea bunelor practici:

- bune practici în colectarea şi prezentarea datelor referitoare la deşeuri;

- bune  practici  pentru  diferite  tipuri  de  instrumente  (juridice,  economice, 

educaţionale,  organizaţionale şi tehnice) permiţând performanţe ridicate, ce vor 

duce către o societate europeană reciclatoare.

Obiectivul central al proiectului este de a permite schimbul de bune practici ce va 

duce la optimizarea managementului deşeurilor, prin:

a) Compararea între teritorii  similare,  atâta timp cât  specificul  local face posibilă 

compararea;

b) Posibilitatea autorităţilor locale de a-şi compara rezultatele locale între parteneri, 

prin comparaţie cu ţintele europene;

c) Identificarea performanţelor cele mai ridicate la autorităţile regionale şi locale ce 

conduc la identificarea bunelor practici şi a analizei transferabilităţii acestora;

d) Identificarea  parametrilor  externi  ce  au  impact  în  generarea  deşeurilor  şi  a 

managementului performanţei în gestionarea acestora;



e) Dezvoltarea diagnosticării şi a optimizării instrumentelorde care se vor folosi în 

identificarea, compararea şi prezentarea bunelor practici;

f) Identificarea şi pregătirea locaţiilor pentru sesiunile de instruire pentru autorităţile 

regionale şi locale.

Se preconizează ca proiectul să devină o platformă pentru schimbul şi optimizarea 

managementului performanţelor autorităţilor locale din Europa.

Scopul  exact  al  proiectului  se  va specifica  de comun acord între  parteneri,  la 

începutul  proiectului.  Aceasta  se  va  face  având  ca  bază  de  pornire  următoarele 

caracteristici:

- Principala preocupare se va referi  la deşeurile urbane, deşeuri menajere şi alte 

tipuri similare de deşeuri;

- Indicatorii de bune practici (atât date cât şi performanţele prezentate de parteneri) 

vor fi în principal legate de instrumentele juridice, economice şi educaţionale;

- Având  în  vedere  că  ideea  principală  este  aceea  de  a  îmbunătăţi  performanţa 

managementului  deşeurilor,  datele şi  bunele practici  vor fi  colectate  la nivelul 

municipalităţilor  şi  grupurilor  intercomunale  însărcinate  cu  managementul 

deşeurilor.

O altă parte importantă a proiectului va fi stabilirea parametrilor externi ce au 

impact  în  generarea  deşeurilor  şi  în  performanţele  managementului  deşeurilor,  prin 

compararea teritoriilor  şi  de a face transferul  bunelor practici.  Aceşti  parametri  pot fi 

factori socio-economici, tipuri de locuinţe, legislaţia naţională şi organizarea.

Proiectul va oferi o serie de instrumente necesare autorităţilor locale, pentru o mai 

bună  înţelegere  a  performanţelor  din  alte  teritorii  şi  modalităţile  prin  care  s-au  atins 

aceste  performanţe,  instrumente  bazate  pe  modul  de  operare,  economice  şi  de 

reglementare.  Acesta va permite  schimbul de une practici  între teritoriile  europene şi 

pregăteşte posibilitatea creării unui feedback. Acesta este în mod special relevant pentru 

teritoriile  cu  specificităţi  locale  (cum  ar  fi  populaţie  urbană  densă),  care  uneori  fac 

relevant feedback-ul doar pentru acea zonă, la nivel naţional.



Proiectul trebuie să ajute deasemenea autorităţile locale să compare performanţele 

pentru ţintele europene şi de a-şi îndeplini sarcinile.

Până în prezent, ne propunem să structurăm proiectul pe 3 componente:

- Componenta  1  –  „Management  şi  coordonare”:  probleme  administrative, 

juridice şi activităţi financiare necesare funcţionării unui proiect Interreg IVC, dar 

şi managementul proiectului. 

o Coordonator : ORDIF

- Componenta 2 – „Comunicare şi diseminare”: activităţi menite să anime şi să 

disemineze activităţile proiectului către exterior. Această componentă este foarte 

importantă  deoarece  proiectul  trebuie  să  includă  atât  autorităţile  publice 

responsabile  de  managementul  deşeurilor,  cât  şi  experţi  în  statistici  legate  de 

deşeuri şi instrumente ale politicilor pentru deşeuri. 

o Coordonator : ACR+

- Componenta  3  –  „Componenta  tehnică”:  Responsabil  cu  organizarea 

activităţilor de stabilire a metodelor de monitorizare şi identificare şi analiză a 

bunelor practici.

o Coordonator TBC (sprijinit de ACR+ şi ORDIF)

Durata estimată

Proiectul  se  propune  a  dura  3  ani,  cu  începere  oficială  în  Ianuarie  2012. 

Desfăşurarea sa presupune: stabilirea unui limbaj comun, identificarea de bune practici 

bazate pe o comparare consistentă, transferabilitatea.

Obiective :

Proiectul  trebuie  să  permită  participanţilor  (autorităţi  regionale  şi  locale)  să 

identifice modalităţile de îmbunătăţire a performanţelor lor, atât timp cât specificul local 

le permite să acţioneze în acest fel. Identificarea „cheii succesului” poate fi atinsă prin 



descrierea  experienţelor  interesante  referitoare  la  comunicare,  legislaţie,  instrumente 

economice, acţiuni tehnice şi organizaţionale.

Obiective principale:

7. Extinderea  bunelor  practici  existente  în  relaţie  cu  datele  politicilor  de 

management  al  deşeurilor,  instrumentele  de  îmbunătăţire  a  performaţelor 

reciclării, posibila întărire a rolului politicilor şi acţiunilor locale.

8. Identificarea  şi  antrenarea  Autorităţilor  Regionale  şi  Locale  (membre  sau 

nemembre  ACR+)  ce  au  nevoie  să-şi  îmbunătăţească  performanţele  în 

managementul deşeurilor.

9. Capacitarea  echipei  instruite  de  a  înţelege  şi  a-şi  optimiza  performanţele  în 

managementul deşeurilor.

10. Crearea  instrumentelor  pentru  a  atinge  şi  optimiza  performanţele  în  domeniul 

reciclării  (diagnostic  şi  evaluare  a  instrumentelor,  îndrumare,  optimizarea 

instrumentelor suport, instrumente web, etc.).

11. Crearea grupurilor de lucru şi a activităţilor comune între parteneri şi participanţi 

externi, în special autorităţi regionale şi locale din state membre UE.

Comunicare: 

Diseminarea este parametrul cheie pentru succesul proiectului.

a. 2 evenimente europene de prezentare a sistemului de monitorizare,  de 

identificare a bunelor practici şi de prezentare a rezultatelor proiectului la 

sfârşitul fiecărui an;

b. Un  eveniment  naţional pentru  fiecare  partener  din  proiect,  pentru 

creşterea diseminării bunelor practici, pentru a permite şi altor autorităţi 

locale  să  înţeleagă  la  ce  nivel  de  performanţă  se  află  şi  cum  să-şi 

îmbunătăţească performanţa;

c. Alte tipuri de comunicări pot fi incluse: Conferinţe de presă, informaţii pe 

website.



Organizare şi parteneriat

Sunt 4 nivele de participare pot fi definite prin proiect:

- Parteneri  în  proiect (în  sensul  INTERREG  IVC):  Se  solicită  ca  aceşti 

parteneri  să  fie  strâns  legaţi  de  proiect  şi  să  aibă  o  implicare  importantă. 

Câteva cerinţe se stabilesc a fi:

o Participarea şi validarea - prin Formularul de aplicare;

o Participare activă în culegerea de date, elaborare a metodologiilor, analiza 

şi  interpretarea  rezultatelor,  identificarea  bunelor  practici  şi  redactarea 

documentelor necesare;

o Posibilitatea de a facilita workshop-uri, sesiuni de instruire sau seminarii, 

în fucţie de necesităţi şi teme propuse.

Prin proiect,  partenerii vor fi  responsabili  de organizarea lucrului  cu partenerii 

externi ai proiectului. Sunt 2 solicitări exprese pentru partenerii în proiect: un interes real 

pentru subiect şi competenţe în analiza deşeurilor şi diseminare a bunelor practici.

ORDIF = Observator Regional pentru gestionarea deşeurilor din I'le de France

ACR + = Asociaţia Oraşelor şi Regiunilor pentru reciclare şi management al resurselor 

sustenabile

Proiectul  “Regiuni pentru Reciclare” (R4R), are valoarea totală de 124.496,00 

€,  din care valoarea cofinanţării este de  18.674,40 € din valoarea cheltuielilor eligibile 

aferente  cofinanţării  naţionale  a  proiectului  ce  se  defalcă  în:  suma  de  16.184,48  €, 

reprezentând  cofinanţare  va  fi  alocată  de  la  bugetul  statului  de  către  Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului, restul de  2.489,92 € urmând a fi suportat de către 

Consiliul Judeţean Ilfov din bugetul propriu.

Ţinând cont de prevederile :

-  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 46/2007 privind modul de     alocare a 

fondurilor  externe  nerambursabile  şi  a  contribuţiei  naţionale  în  bugetul  instituţiilor 



implicate  în  gestionarea  şi  utilizarea  acestora,  pentru obiectivul  "Cooperare teritorială 

europeană”;

-  art.  91  alin.  (1)  lit.  e)  şi  f)  şi  alin.  (6)  lit.  a)  din  Legea  nr.  215/2001  a 

administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare .

-  art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei  publice locale, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare

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

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

completările ulterioare, am întocmit proiectul de hotărâre alăturat pe care îl supunem spre 

dezbatere şi aprobare în şedinţa Consiliului Judeţean Ilfov.   
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