
ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov în cadrul proiectului

„Regiuni pentru Reciclare” (R4R)

integrat Programului de Cooperare Interregională INTERREG IVC, finanţat prin 

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

Consiliul Judeţean Ilfov,

Având în vedere :

• Adresa AXETEL din            înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov sub nr. 

din  prin care solicitau Consiliului Judeţean Ilfov participarea în proiectul 

„Regiuni pentru Reciclare” (R4R) în cadrul Programului de Cooperare 

Interregională  INTERREG  IVC,  finanţat  Fondul  European  de 

Dezvoltare Regională (FEDR);

• 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 :

- Cap.I, Art.2, alin (2), lit.a,b,k,p; Art.3, Art.4; alin (1) lit.d., din Legea nr.105 din 

15 iunie 2011, privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a 

cofinanţării publice naţionale, 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;

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 (1)Se aprobă participarea Consiliului Judeţean Ilfov în calitate de Partener 

la  proiectul  “Regiuni  pentru  Reciclare”  (R4R),  proiect  a  cărui  valoare  alocată 

Consiliului Judeţean Ilfov- este de 117.424,00 €.

(2) Valoarea  totală  a  proiectului  de  care  beneficiază  toţi  partenerii  proiectului 

prezentaţi în Anexa Nr. 1 este de 2. 166. 664, 79 Euro.

Art.  3.  Se aprobă cofinanţarea din bugetul local  al  judeţului  Ilfov a sumei de 

4.403, 40 €, reprezentând un procent de 25% din suma cofinanţării naţionale în valoare 

de 17.613, 60  €.  Restul de 13.200, 20 €,  reprezentând 75% din din suma cofinanţării 

naţionale va fi alocat de la bugetul de stat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului, în calitatea sa de autoritate ce realizează controlul de prim nivel.



Art. 4 Se  împuterniceşte  Preşedintele  Consiliului  Judeţean  Ilfov  să  semneze 

Acordul de Parteneriat, Contractul de Cofinanţare, Contractul  de Finanţare, precum şi 

toate celelalte documentele aferente proiectului pe măsură ce vor fi finalizate de liderul 

de proiect, L'Observatoire Régional des Déchets d'Ile-de-France (ORDIF) /Franţa.

Art.5.  Se aprobă constituirea  Unităţii  de  Implementare  a  Proiectului  “Regiuni 

pentru  Reciclare”  (R4R),  în  componenţa  prevăzută  în  Anexa  nr.  2,  ce  face  parte 

integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,

Marian PETRACHE

Avizează,

SECRETAR AL JUDEŢULUI

Monica TRANDAFIR

Nr .........din ....... ....2012



                                  

ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr. ……… din ……… 2012

                                               EXPUNERE DE MOTIVE

Fondul  European  de  Dezvoltare  Regională  (FEDR)  are  ca  principal  obiectiv 

asigurarea  asistenţei financiare în scopul corectării principalelor decalaje între nivelurile 

de  dezvoltare  a  diferitelor  regiuni.  Măsurile  admisibile  pentru  intervenţia  FEDR sunt 

adaptate  la  obiectivele  şi  priorităţile  politicii  de  coeziune  promovate  de  Uniunea 

Europeană.

Una dintre priorităţile FEDR este protecţia şi ameliorarea mediului, ţinând cont de 

principiul precauţiei şi acţiunile preventive în sprijinul dezvoltării economice, utilizării 

depline şi eficace a energiei şi dezvoltarea surselor de energie regenerabile.

FEDR  finanţează  programul  INTERREG  IV  C,  care  urmăreşte  să  sprijine 

regiunile Europei să coopereze pentru a împărtaşi din cunoştinţele şi experienţa lor. Acest 

program  al  Uniunii  Europene  face  parte  din  Obiectivul  european  de  cooperare 

teritorială. Programul vizează regiuni din cele 27 de state membre UE, plus Norvegia şi 

Elveţia, prin facilitarea accesului la experienţa altor actori implicaţi în politica regională 

şi valorificarea 'bunelor practici'.

           Programul este organizat în jurul a două priorităţi tematice legate de Agendele de 

http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/g24234.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/g24234.htm


la  Lisabona si Gothenburg.  Un anumit număr de subteme sunt definite pentru fiecare 

dintre priorităţi:

Prioritatea 1: Inovare si economia cunoasterii 

• inovare, cercetare şi dezvoltare tehnologică; 

• antreprenoriat şi IMM-uri; 

• societatea informaţională; 

• ocuparea  forţei  de  muncă,  capitalul  uman  şi  educaţie.  

Prioritatea 2: Mediu şi prevenirea riscului: 

• riscuri naturale şi tehnologice; 

• managementul apei; 

• managementul deşeurilor; 

• biodiversitatea şi conservarea patrimoniului natural; 

• energia şi transportul public durabil;

• patrimoniul cultural şi peisajul.

Având în vedere importanţa activităţilor de reciclare pentru lumea contemporană 

şi pentru dezvoltarea durabilă, s-a iniţiat proiectul „Regiuni pentru Reciclare” (R4R) , 

în  cadrul  Programului  de  Cooperare  Interregională  INTERREG  IVC,  finanţat  prin 

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), proiect ce reuneşte 13  parteneri. 

Aceştia  vor  realiza  un  schimb  de  bune  practici  în  domeniul  reciclării,  a  căror 

implementare va conduce la ameliorarea stării mediului înconjurător, la producerea de 

energie prin reciclare şi la elaborarea unor politici publice de mediu care vor contribui la 

optimizarea dezvoltării regionale:

http://ec.europa.eu/growthandjobs/


Partenerii din cadrul proiectului sunt:

• ORDIF (L'Observatoire Régional des Déchets d'Ile-de-France), 

FRANŢA - liderul de proiect 

• ACR+ - BELGIA

• OVAM FLANDRA- Belgia

• ODENSE Waste management Company– DANEMARCA

• LISBON City Council – PORTUGALIA

• Efixini Poli – GRECIA

• LIMERICK County Council– IRLANDA

• STYRIA Provincial Government– AUSTRIA

• TALLIN City Government – ESTONIA

• ARC Waste agency of Catalonia– SPANIA

• Municipality of SOFIA – BULGARIA

• City of ZAGREB – CROAŢIA

• Consiliul Judeţean ILFOV – ROMÂNIA

Proiectul  are  ca  scop  principal  sprijinirea autorităţilor  regionale  şi  locale  în 

vederea  de  a  îndeplinirii  Directivele  Europene  referitoare  la  deşeuri  şi  îmbunătăţirea 

performanţei în acest domeniu.

Obiectivul  general  al  proiectului  este  imbunătăţirea  politicilor  de  dezvoltare 

regională prin eficientizarea activităţilor de reciclare

 Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

• optimizarea politicilor de mediu la nivel local şi regional;

• transferul  şi  implementarea  de  bune  practici  la  nivel  local,  în 

domeniul reciclării, în vederea creşterii standardelor de dezvoltare 

durabilă.

Valoarea totală a proiectului de care beneficiază toţi partenerii proiectului este de 

2. 166. 664, 79 Euro.



Proiectul  “Regiuni  pentru  Reciclare”  (R4R),  are  valoarea  totală  alocată 

Consiliului Judeţean Ilfov de 117.424,00 €, din care valoarea cofinanţării este de 17.613, 

60  € din valoarea cheltuielilor eligibile aferente cofinanţării naţionale a proiectului.

 Suma de  13.200, 20 €  va fi alocată de la bugetul de  stat de către Ministerul 

Dezvoltării  Regionale şi  Turismului,  restul de  4.403, 40 €  urmând a fi  cofinanţat  din 

bugetul local al judeţului Ilfov.

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

aprobare plenului Consiliului Judeţean Ilfov.  

PREŞEDINTE,

Marian PETRACHE

VICEPREŞEDINTE,                                                   VICEPREŞEDINTE,

Cristina MANICEA                                Mihai BARBU



ROMÂNIA
                                            JUDEŢUL ILFOV

                                     CONSILIUL JUDEŢEAN

Compartimentul Integrare Europeană şi Reformă

Nr. ……… din ………2012

RAPORT

Politica Uniunii Europene în domeniul deşeurilor a evoluat în ultimii 30 de ani 

printr-o serie de planuri de acţiune pentru mediu şi a unui cadru legislativ care urmăreşte 

să reducă efectele negative asupra mediului şi a sănătăţii şi să creeze o economie eficientă 

din punct de vedere al resurselor şi energiei. 

O mare parte din deşeurile pe care le aruncăm pot fi reciclate. Reciclarea reduce 

cantitatea  de  deşeuri  care  ajunge  la  depozitele  de  deşeuri,  reducând  în  acelaşi  timp 

volumul de materiale  obţinut  din mediul  natural.  Acest  lucru este  important  deoarece 

Europa este dependentă de importurile de materii  prime rare, iar reciclarea furnizează 

industriilor  Uniunii  Europene  resurse  esenţiale  provenite  din  deşeuri.  

               Politica UE referitoare la deşeuri urmăreşte ca acestea să fie utilizate pe cât 

posibil ca materii prime pentru producerea de noi produse. De asemenea, prin reciclare se 

realizează şi o economie de energie: UE a stabilit ţinte de reciclare pentru multe tipuri de 

deşeuri,  inclusiv  vehicule  vechi,  echipamente  electronice,  baterii  şi  ambalaje,  deşeuri 

municipale  şi  deşeuri  provenite  din  construcţii  şi  demolări.  

Statele membre se străduiesc să pună în aplicare sisteme pentru a asigura îndeplinirea 

acestor  obiective.  Aceste  sisteme  includ  Responsabilitatea  Extinsă  a  Producătorului, 

atribuind producătorilor responsabilitatea pentru întregul ciclu de viaţă al produselor şi 



pentru ambalajele pe care le produc, inclusiv ultima etapă a ciclului de viaţă, atunci când 

acestea  devin deşeuri. De asemenea, persoanele fizice joacă un rol foarte important. În 

multe  state membre,  localnicii  sunt îndemnaţi  să separe deşeurile pe diferite tipuri de 

materiale  (sticlă,  hârtie,  plastic,  metal,  deşeuri  de grădină şi  altele).  Această  abordare 

ajută la obţinerea celei mai înalte calităţi posibile a materialelor la finalul procesului de 

reciclare, maximizând valoarea materialelor şi crescând numărul de produse care pot fi 

realizate din ele. 

Aceste  aspecte  importante  pentru  societatea  contemporană,  pentru  protecţia 

mediului într-o lume în care resursele scad într-un ritm din ce  ce în ce mai alert, sunt 

luate în calcul de proiectul „Regiuni pentru Reciclare” (R4R)  din cadrul Programului 

de Cooperare Interregională INTERREG IVC, finanţat Fondul European de Dezvoltare 

Regională (FEDR). 

Consiliul  Judeţean  Ilfov,  înţelegând importanţa  activităţilor  de reciclare  pentru 

dezvoltarea  durabilă  şi  pentru  eficientizarea  viziunii  europene  asupra  dezvoltării 

regionale,  se alătură parteneratului format din altţi  12 parteneri  europeni de prestigiu: 

ORDIF (L'Observatoire Régional des Déchets d'Ile-de-France) – FRANŢA (liderul de 

proiect ), ACR+ - BELGIA, OVAM FLANDRA- Belgia, ODENSE Waste management 

Company–  DANEMARCA,  LISBON City  Council  –  PORTUGALIA,  Efixini  Poli  – 

GRECIA, LIMERICK County Council– IRLANDA, STYRIA Provincial Government– 

AUSTRIA, TALLIN City Government – ESTONIA, ARC Waste agency of Catalonia– 

SPANIA, Municipality of SOFIA – BULGARIA, City of ZAGREB – CROAŢIA.

Proiectul îşi propune următoarele:

• Transferul şi  implementarea bunelor practici existente în relaţie cu datele 

politicilor de management al deşeurilor

• Sprijinirea  Autorităţilor  Regionale  şi  Locale  în  vederea  îmbunătăţirii 

performanţelor în   domeniul managementului deşeurilor.

• Crearea instrumentelor pentru a atingerea şi optimizarea performanţelor în 

domeniul reciclării .

• Desfăşurarea activităţilor comune între parteneri şi participanţi externi, în 

special autorităţi regionale şi locale din state membre UE.



În  prima  parte  a  implementării  proiectului,  va  fi  aleasă,  în  urma  investigării 

propunerilor ce vor fi efectuate de parteneri, acea bună practică ce se aplică cel mai bine 

nevoilor din domeniul recilării manifestate în judeţul Ilfov. În urma transferului bunei 

practici se estimează următoarele:

• Optimizarea capacităţilor de reciclare şi de protecţie a mediului în judeţul Ilfov, în 

vederea eficientizării dezvoltării durabile, la standarde europene actuale;

• Elaborarea  unui  set  de  recomandări  pentru  iniţierea  unor  politici  publice  în 

domeniul  protecţiei  mediului  la nivel regional şi european, ceea ce va impune 

Consiliul Judeţean Ilfov ca factor activ în evoluţia politicilor de mediu din cadrul 

Uniunii Europene.

Activităţile care vor conduce la rezultatele menţionate vor fi îndeplinite de Unitatea 

de Implementare a proiectului, după cum urmează:

  Nr.crt Funcţia în cadrul UIP-ului Atribuţii şi responsabilităţi principale

11

Manager de proiect

Este responsabil pentru implementarea 

cu success a activităţilor proiectului şi 

atingerii  rezultatelor  planificate  in 

proiect;

-supraveghează  desfaşurarea  zilnică  a 

proiectului  şi  gestioneaza  echipa 

proiectului;

-este responsabil pentru managementul 

zilnic al proiectului – organizaţional şi 

conceptual;
22 Asistent manager -asigura  un  circuit  informaţional 

adecvat,  discutii  si  feedback  dintre 

diferiti actori;

-asigură  executarea  la  timp  a 



    activităţilor;

-asigură  pregatirea  adecvata  a 

evenimentelor din cadrul proiectului;
33

Responsabil legalitate Asigurarea  conformităţii  legislative  a 
actelor semnate în cadrul proiectului.

44

Responsabil financiar

Întocmirea  rapoartelor  financiar-
contabile  din  cadrul  proiectului, 
necesare  raportărilor  efectuate  în 
vederea rambursării sumelor;

55

Responsabil  organizare  şi 
comunicare

Organizarea  evenimentelor  din  cadrul 
proiectelor: dezbateri, conferinţe, etc. 

66

Responsabil  raportări  şi 
implementare bune practici

Întocmirea  rapoartelor  de  progres  şi 
final  (în  limba oficială  a proiectului), 
diagnoza  bunelor  practici,  analiza 
cadrului  european  şi  redactarea 
articolelor şi materialelor prevăzute în 
cadrul  proiectului,  asigurarea 
transferului  bunei  practici  şi 
soluţionarea  implementării  ei,  în 
colaborare cu partenerii străini.

77 Responsabil  coordonare 
grup tehnic de lucru

Organizarea  şi  coordonarea 
activităţilor  din  cadrul  şedinţelor  de 
lucru  alocate  transferului  şi 
implementării bunei practici

88 Responsabil  diseminare 
rezultate  în  cadrul 
parteneriatului

Asigură  vizibilitatea  proiectului  şi  a 
evoluţiei sale la nivel regional;

99 Responsabil  monitorizare 
post-implementare 

Analizează durabilitatea proiectului, ca 
urmare a transferului şi implementării 
bunei practici;

110 Responsabil  armonizare Analizează  diferenţele  cadrele  legale 



legislativă implicate  în  proiect  si  elaborează 
strategii de adaptare a bunei practici la 
nivel local;

        Valoarea totală a proiectului de care beneficiază toţi partenerii proiectului este de 2. 

166. 664, 79 Euro.

Proiectul  “Regiuni  pentru  Reciclare”  (R4R),  are  valoarea  totală  alocată 

Consiliului Judeţean Ilfov de 117.424,00 €, din care valoarea cofinanţării este de 17.613, 

60   €  din  valoarea  cheltuielilor  eligibile  aferente  cofinanţării  naţionale  a  proiectului. 

Suma de 13.200, 20 € va fi alocată de la bugetul de  stat de către Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Turismului, restul de 4.403, 40 € urmând a fi cofinanţat din bugetul local al 

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

dezbatere şi aprobare plenului Consiliului Judeţean Ilfov.  

Având în vedere:

-  Cap.I, Art.1, alin (2), lit.a,b,k,p; Art.3, Art.4; alin (1) lit.d., din legea nr.105 din 

15  iunie  2011,  privind gestionarea  şi  utlizarea  fondurilor  externe  neranbursabile  şi  a 

cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul “Cooperare 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;

Faţă de cele precizate anterior, am întocmit proiectul de hotărâre alăturat pe care îl 

supunem spre dezbatere şi aprobare în şedinţa Consiliului Judeţean Ilfov.   

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ               DIRECŢIA ECONOMICĂ 

Director Executiv, Director Executiv,

 Ionel NAE                                      Bogdan COSTEA

Compartimentul Integrare Europeană şi Reformă,

                                                      Gina Şerbănescu



Anexa Nr. 1

La Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov

Nr………./…………..2012

privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov în cadrul proiectului 

„Regiuni pentru Reciclare” (R4R) în cadrul Programului de Cooperare 

Interregională INTERREG IVC finanţat prin Fondul European de Dezvoltare 

Regionala (FEDR)

PARTENERII  DIN  PROIECTUL  “REGIUNI  PENTRU  RECICLARE” 

(R4R)

1. ORDIF – FRANŢA
2. ACR+ - BELGIA
3. OVAM – FLANDRA
4. ODENSE – DANEMARCA
5. LISBON – PORTUGALIA
6. ERS – GRECIA
7. LIMERICK – IRLANDA
8. STYRIA – AUSTRIA
9. TALLIN – ESTONIA
10. ARC – SPANIA
11. SOFIA – BULGARIA
12. ZAGREB – CROAŢIA
13. ILFOV – ROMÂNIA



Anexa Nr. 2

La Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov

Nr………./…………..2012

privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov în cadrul proiectului 

„Regiuni pentru Reciclare” (R4R) în cadrul Programului de Cooperare 

Interregională INTERREG IVC finanţat prin Fondul European de Dezvoltare 

Regionala (FEDR)

Membrii unităţii de implementare a proiectului

1. Manager de proiect: Mihaela RADU

2. Asistent manager: Dorina DRĂGHICI

3. Responsabil legalitate: Monica TRANDAFIR

4. Responsabil financiar: Bogdan COSTEA

5. Responsabil organizare, comunicare: Daniela GRECU

6. Responsabil raportări şi implementare bune practici: Gina ŞERBĂNESCU

7. Responsabil coordonare grup tehnic de lucru: Mihai STAN

8. Responsabil diseminare rezultate în cadrul parteneriatului: Silvia RĂDEANU

9. Responsabil monitorizare post implementare: Iuliana TĂRĂPOANCĂ

10. Responsabil armonizare legislativă: Ionel NAE


