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PREZENTAREA GENERALĂ A JUDEŢULUI ILFOV 

 
 

Judeţul Ilfov este situat în partea de S-SE a României, în centrul Câmpiei Valahe. 
La fel ca un zid protector ce înconjoară o cetate, județul se desfășoară în jurul Capitalei 

României, Bucureşti, fiind înconjurat la rândul său de județele vecine: Prahova la nord, Dâmboviţa 
la vest, 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%). 
Cele mai vechi urme de locuire descoperite în perimetrul actual al județului Ilfov datează din 

Neolitic, prin vestigiile scoase la iveală în localitățile Cernica, Glina și Vidra. 
În arealul satului Fundeni (Dobroești) s-au descoperit urme ale populației autohtone din 

secolul al VI-lea. 
În Evul Mediu, printre așezările cu populații stabile apare consemnat în hrisoavele vremii 

Snagovul, legat de Mănăstirea Snagov, ctitorie din secolul al XIV-lea a Domnului Mircea cel 
Bătrân. 

Primele referiri la existența teritorială a județului Ilfov datează de la începutul secolul al XV-
lea, fiind legate de râul Ilfov, de la care se pare că județul a preluat numele, prima mențiune 
docementară apare în anul 1482.  

      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, precum şi 
Câmpia Bucureştiului, în cadrul căreia se evidenţiază interfluviile largi (48 km), presărate cu 
crovuri, movile, văiugi, lacuri. 

Clima este temperat continentală cu nuanţă excesivă, cu veri călduroase şi ierni friguroase, 
dominate de prezenţa frecventă a maselor de aer rece continental din E sau arctic din N şi de vânturi 
puternice care viscolesc zăpada iar valorile mediimultianuale ale temperaturii aerului înregistrează o 
uşoară creştere de la N (10,50 C) la S (11 0C).  

      Amplitudinea rezultată din cumularea valorilor extreme precum şi aceea a mediilor lunare 
ale temperaturii aerului reflectă caracterul continentalismului accentuat al climatului judeţului Ilfov. 
Cantitatea medie multianuală a precipitaţiilor, oscilează în jurul valorii de 500 mm (la Brăneşti şi 
Vidra).  
            Zona, în trecut, era acoperită de foarte cunoscutul Codru al Vlăsiei, devenit Câmpia Vlăsiei 
care este străbătută acum de râurile Ialomiţa, 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 5 107 ha. 

În subsolul judeţului Ilfov, resursele naturale sunt limitate, fiind depistate câteva zăcăminte 
de ţiţei şi gaze naturale, în special 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). 

Pe teritoriul judeţului se află 40 localităţi, din care 8 oraşe: Buftea, Bragadiru, Chitila, 
Măgurele, Otopeni, Pantelimon, Popeşti-Leordeni şi Voluntari, 32 de comune şi 91 sate. 

Populaţie: 429 946 locuitori - conform Direcţiei Judeţene de Statistică Ilfov la data de  1 iulie 
2018, din care 221 187 femei, densitatea fiind de 274,9 loc/km2.. Populaţia din mediul rural deţine o 
pondere de circa 54,5 %.  

Ponderea populaţiei feminine, repectiv masculine în populaţia totală a judeţului pentru ambii 
ani a fost aceeași , respectiv 51,5%  pentru populația feminină și 48,5% pentru populația masculină. 

Populaţia după domiciliu, la 1 iulie 2018, a judeţului Ilfov a crescut cu 3,4% faţă de cea 
înregistrată la 1 iulie 2017 (+14241 persoane), această creştere datorându-se atât sporului natural 
pozitiv înregistrat în semestrul II 2017 (+597 persoane) şi în semestrul I 2018 (+192 persoane), dar 
mai ales a soldului pozitiv înregistrat la fenomenul de migraţie internă a populaţiei. 

În perioada analizată, judeţul Ilfov a fost singurul judeţ care a înregistrat o creştere 
importantă a populaţiei după domiciliu (+3,4%). 
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Distribuţia populaţiei după domiciliu, la 1 iulie 2018 - localităţi judeţ Ilfov 
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1. STAREA ECONOMICĂ 
 

 
 
 
 
1.1 Evoluția principalelor sectoare economice 

 
 

a) Industrie 
 

 
 

Economia judeţului este puternic influenţată de poziţia geografică pe care o ocupă acesta, şi 
anume, înconjoară capitala ţării. Această poziţie îşi spune cuvântul şi asupra modului de evoluţie al 
activităţii industriale. 

Astfel, industria ilfoveană se remarcă printr-o gamă variată de produse ce se realizează în 
aproximativ jumătate din numărul localităţilor judeţului Ilfov, şi anume: fabricarea produselor din 
cauciuc şi mase plastice (SC Michelin România SA – Voluntari; SC Maceplast România SA – 
Otopeni; SC Industrial Mecano Import Export SRL – Popeşti Leordeni), industria construcţiilor 
metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii (SC Michelin România SA – 
Voluntari; SC Lindab SRL – Ştefăneştii de Jos; SC Analko Aluminium Industry SRL – Jilava), 
fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente neclasificate altundeva (SC Makita Eu SRL – Brăneşti; 
SC Kern - Liebers Textil SRL – Popeşti Leordeni; SC Uttis Industries SRL – Vidra), industria 
metalurgică (SC Isopan Est SRL – Popeşti Leordeni; SC Monbat Recycling SRL – Pantelimon; SC 
Apromet Distribuţie SRL – Pantelimon), fabricarea substanţelor şi a produselor chimice (SC Fabryo 
Corporation SRL – Popeşti Leordeni; SC Romcolor 2000 SA – Copăceni; SC Sun Industries SRL – 
Bragadiru), fabricarea altor produse din minerale nemetalice (SC Wopfinger Transportbeton SRL – 
Otopeni; SC Nest - C.M. Com SRL – Popeşti Leordeni; SC Sorocam SRL – Popeşti Leordeni), 
fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice (SC Biotehnos SA – 
Otopeni; SC Rompharm Company SRL – Otopeni; SC Laropharm SRL – Bragadiru). 

Industria alimentară, a băuturilor şi a tutunului reprezintă ramura principală, deţinând şi cea 
mai mare pondere în industria judeţului (SC Coca Cola HBC România SRL, SC M.P. Băneasa - 
Paste SA, SC M.P. Băneasa – Moara SA, SC Chipita România SRL, SC Angst Ro SA, SC 
Bergenbier SA, SC Via-Trend SRL,  SC Cafea Fortuna SRL, SC Contec Foods SRL, SC Goodmills 
România SRL, SC Heidi Chocolat SA, SC Ocean Fish SRL, SC Carmangeria Godac SRL, SC 
Prodal 94 SRL, SC RO STAR SA, SC Parmalat România SA, SC Philip Morris România SRL, SC 
China Tobacco International Europe Company SRL, SC Redis C.O. SRL, SC Mezeluri Matis SRL, 
SC Convenience Prod SRL, SC Eisberg SRL). 

O ramură aparte o reprezintă industria cinematografică, prezentă la Buftea. 
 

Structura valorii producţiei industriale * 
-%- 

Activităţi ale industriei prelucrătoare Anul 2016 Anul 20171) 
Total 100,0 100,0 
Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice 19,6 20,9 
Fabricarea băuturilor 19,0 19,1 
Industria alimentară 19,2 17,8 
Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, 
exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii 

6,4 7,1 

Fabricarea produselor din tutun 9,8 6,5 
Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. 4,6 5,7 
Industria metalurgică 3,7 4,1 
Fabricarea subsţantelor şi a produselor chimice 3,3 3,5 
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 2,0 2,1 
Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor 2,0 1,9 
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farmaceutice 
Alte activităţi 10,4 11,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Structura valorii producţiei industriale, în anul 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 Luând în considerare valoarea producţiei industriale realizată de către agenţii economici cu 
activitate industrială, a rezultat că, în anul 2017, cele mai reprezentative ramuri industriale din judeţ 
au fost: fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice (cu o pondere de 20,9%, în creştere cu 1,3 
puncte procentuale faţă de anul 2016), urmată de fabricarea băuturilor (cu o pondere de 19,1%, în 
creştere cu 0,1 puncte procentuale faţă de anul 2016), industria alimentară  (cu o pondere de 17,8%, 
în scădere cu 1,4 puncte procentuale faţă de anul 2016), industria construcţiilor metalice şi a 
produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii (cu o pondere de 7,1%, în creştere cu 0,7 
puncte procentuale faţă de anul 2016) şi fabricarea produselor din tutun (cu o pondere de 6,5%, în 
scădere cu 3,3 puncte procentuale faţă de anul 2016). 
 

Indicele Producţiei Industriale (IPI) – serie brută – cumulat 12 luni 2017 comparativ cu 
aceeaşi perioadă din anul 2016 

 
Pe cumulat 12 luni 2017 producţia industrială totală a judeţului a crescut faţă de perioada 

similară din 2016 cu 8,4% (faţă de +8,2% media naţională), după ce în anul 2016 faţă de aceeaşi 
perioadă a anului 2015 crescuse cu 7,0%.  
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În perioada decembrie 2016 – decembrie 2017 valorile lunare ale IPI pentru judeţul Ilfov, 
faţă de luna corespunzătoare din anul precedent, au avut o evoluţie oscilantă, situaţie similară cu cea 
de la nivel naţional, atingând în luna decembrie 2017 valoarea de 114,5%, mai mare cu 21,1 puncte 
procentuale decât cea înregistrată în luna decembrie 2016.  
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Cea mai mare influenţă în creşterea IPI pe total judeţ în perioada 1.I.-31.XII.2017 a avut-o 

industria prelucrătoare (+8,0%), care deţine 99,2% din total industrie şi producţia şi furnizarea de 
energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (+2,7 ori), care deţine 0,7% din total 
industrie. 

Influenţe pozitive în evoluţia IPI au avut, în ordinea ponderii în volumul total, următoarele 
activităţi ale industriei prelucrătoare: fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice (+15,7%) cu 
o pondere de 20,9%, fabricarea băuturilor (+9,1%) cu o pondere de 19,1%, industria alimentară 
(+0,3%) cu o pondere de 17,8%, industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi instalaţii (+20,0%) cu o pondere de 7,1%, fabricarea de maşini, utilaje şi 
echipamente n.c.a. (+32,4%) cu o pondere de 5,7%, industria metalurgică (+20,5%) cu o pondere de 
4,1%, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice (+13,5%) cu o pondere de 3,5%, fabricarea 

Indicii producţiei industriale pe total ţară şi judeţ Ilfov 
 (% faţă de luna corepunzătoare din anul precedent)
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altor produse din minerale nemetalice (+13,7%) cu o pondere de 2,1% şi fabricarea produselor 
farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice (+0,1%) cu o pondere de 1,9%. 
Influenţă negativă mai mare în evoluţia IPI a avut, în ordinea ponderii în volumul total, fabricarea 
produselor din tutun (-28,3%) cu o pondere de 6,5%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ritmul de creştere/scădere al volumului Producţiei Industriale din judeţul Ilfov în perioada 1.I-31.XII.2017 faţă 
de perioada 1.I-31.XII.2016 pe activităţi ale economiei naţionale (+/-%) 
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Fabricarea produselor textile

Fabricarea produselor farmaceutice de bază ş i a preparatelor
farmaceutice

Industria alimentară

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

Total judeţ Ilfov
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Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie (ICA) - cumulat 12 luni 2017 comparativ cu 

aceeaşi perioadă din anul 2016 
 

 
 
În perioada 1.I-31.XII.2017, cifra de afaceri din industrie, în termeni nominali, a fost mai 

mare cu 11,0% faţă de perioada corespunzătoare din anul 2016 (faţă de +11,7% media naţională), 
după ce în perioada 1.I-31.XII.2016 faţă de aceeaşi perioadă a anului 2015 crescuse cu 17,2%.  

În perioada decembrie 2016 – decembrie 2017, indicii valorici lunari ai cifrei de afaceri din 
industrie pentru judeţul Ilfov, faţă de luna corespunzătoare din anul precedent, au avut o evoluţie 
oscilantă, situaţie similară cu cea de la nivel naţional, atingând în luna decembrie 2017 valoarea de 
111,4%, mai mare cu 7,9 puncte procentuale decât cea înregistrată în luna decembrie 2016.  

De menţionat că judeţul Ilfov se situează pe locul 23, după judeţul Iaşi, dar înaintea judeţelor 
Timiş, Giurgiu, Harghita, Prahova, Vaslui, Bihor şi Tulcea.  
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* date furnizate de către Direcția Județeană de Statistică Ilfov 
 
 

 
 
 

b) Agricultură 2018 
……………………………………………………………………………  

Direcţia pentru Agricultură  Județeană Ilfov asigură colectarea, prelucrarea, monitorizarea şi 
raportarea datelor statistice şi operative din domeniul de activitate, în conformitate cu cerinţele 
legislaţiei naţionale şi comunitare în domeniu, la nivelul  judeţului. 

 
 

Suprafaţa agricolă cultivată cu principalele culturi  
 
 

- ha -                                                             

 

 2016  20171) 

Total  

din care: 
sector privat 

Total 

din care: 
sector privat 

 din care: 
gospodăriile 

populaţiei 

 din care: 
gospodăriile 

populaţiei 
Cereale – total 38756 38529 19052 38247 38003 15248 
   din care:       
      Grâu şi secară 21620 21515 8374 15578 15411 5760 
      Orz  şi orzoaică 5190 5171 2663 6286 6261 1839 
      Ovăz  442 442 360 422 422 338 
      Porumb   10788 10717 7155 14500 14491 7017 
Leguminoase pentru boabe – total  413 405 252 740 728 192 
Plante uleioase – total 18743 18675 5805 19203 19152 5778 
   din care:       
      Floarea-soarelui  10115 10047 4118 11151 11117 4218 
Cartofi  482 482 482 566 566 566 
Legume - total 6057 6054 6054 6137 6137 6137 
Plante de nutreţ - total 17037 14930 7747 15677 13985 6748 
   din care:       
      Perene vechi şi noi  2563 2363 1892 2563 2363 1892 
      Porumb pentru însilozare  1074 600 - 872 500 - 
Vii pe rod 812 800 662 812 800 662 
Livezi de pomi si pepiniere pomicole 628 361 65 628 361 65 
1) Date provizorii 
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Dinamica suprafeţelor agricole cultivate 
 

                                                                                                                                                                                           -%- 

 

Anul 2017 comparativ cu anul 2016 

Total  

din care: sector privat 
 din care: 

gospodăriile 
populaţiei 

Cereale – total -1,3 -1,4 -20,0 
   din care:    
      Grâu şi secară -27,9 -28,4 -31,2 
      Orz  şi orzoaică +21,1 +21,1 -30,9 
      Ovăz  -4,5 -4,5 -6,1 
      Porumb   +34,4 +35,2 -1,9 
Leguminoase pentru boabe – total  +79,2 +79,8 -23,8 
Plante uleioase – total +2,5 +2,6 -0,5 
   din care:    
      Floarea-soarelui  +10,2 +10,6 +2,4 
Cartofi  +17,4 +17,4 +17,4 
Legume - total +1,3 +1,4 +1,4 
Plante de nutreţ - total -8,0 -6,3 -12,9 
   din care:    
      Perene vechi şi noi  0,0 0,0 0,0 
      Porumb pentru însilozare  -18,8 -16,7 - 
Vii pe rod 0,0 0,0 0,0 
Livezi de pomi si pepiniere pomicole 0,0 0,0 0,0 

 
 
 
 

Suprafaţa agricolă cultivată cu cereale 
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Analizând situaţia suprafeţei agricole cultivată, pe total la principalele culturi, în anul 2017 
comparativ cu 2016, se remarcă creşteri la: 

 leguminoase pentru boabe cu 79,2%; 
 cartofi cu 17,4%; 
 plante uleioase cu 2,5% (din această categorie suprafaţa cultivată cu floarea-soarelui  
                     a înregistrat o creştere cu 10,2%); 
 legume cu 1,3%. 

Scăderi pe total ale suprafeţei agricole cultivate s-au înregistrat la următoarele categorii 
principale de culturi: 

• plante de nutreţ cu 8,0% (din această categorie s-a înregistrat o scădere cu 18,8% la 
suprafaţa cultivată cu porumb pentru însilozare, în timp ce suprafaţa cultivată cu perene vechi şi 
noi (2563 ha) nu a suferit modificări în perioada analizată); 
• cereale cu 1,3% (din această categorie s-au înregistrat scăderi cu 27,9% la suprafaţa 
cultivată cu grâu şi secară, cu 4,5% la suprafaţa cultivată cu ovăz, dar şi creşteri cu 34,4% la 
suprafaţa cultivată cu porumb şi cu 21,1% la suprafaţa cultivată cu orz şi orzoaică). 

Suprafeţele agricole cultivate cu vii pe rod (812 hectare) şi cu livezi de pomi şi pepiniere 
pomicole (628 hectare), nu au suferit modificări în perioada analizată. 

-% 

Producţia agricolă vegetală, la principalele culturi 
                                                                                                                          - tone -                                                             

 

2016 20171) 

Total  

din care: 
sector privat 

Total 

din care: 
sector privat 

 din care: 
gospodăriile 
populaţiei 

 din care: 
gospodăriile 
populaţiei 

Cereale – total 146740 145833 57220 219828 218592 67858 
   din care:       
      Grâu şi secară 92607 92130 28606 84668 83759 20924 
      Orz şi orzoaică 17522 17391 7584 21180 21077 3531 
      Ovăz  655 655 499 1404 1404 1026 
      Porumb   33231 32961 18610 104356 104289 41283 
Leguminoase pentru boabe 
– total  

588 405 259 2410 2368 723 

Plante uleioase – total 53272 53119 12049 62245 62079 11323 
 
 
 

      

   din care:       
      Floarea-soarelui  25122 24969 7935 36196 36086 7697 
Cartofi  4438 4438 4438 4295 4295 4295 
Legume de câmp şi în 
solarii - total 

54453 54426 54426 80050 80050 80050 

Plante de nutreţ - total 210470 156692 67686 236624 201985 76065 
   din care:       
      Perene vechi şi noi  34067 28507 22678 36334 30783 22549 
      Porumb pentru 
însilozare  

21987 9833 - 20748 11820 - 
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Struguri 2436 2400 1986 4365 4299 3555 
Fructe din pomi şi pepiniere 
pomicole 

4816 3202 1432 6290 4446 1641 

1) Date provizorii 
     
 

     
 
 

 
 

Dinamica producţiei agricole vegetale 
 

-%- 

 

Anul 2017 comparativ cu anul 2016 

Total  

din care: sector privat 
 din care: 

gospodăriile 
populaţiei 

Cereale – total +49,8 +49,9 +18,6 
   din care:    
      Grâu şi secară -8,6 -9,1 -26,9 
      Orz  şi orzoaică +20,9 +21,2 -53,4 
      Ovăz  +114,4 +114,4 +105,6 
      Porumb   +214,0 +216,4 +121,8 
Leguminoase pentru boabe – total  +309,9 +484,7 +179,2 
Plante uleioase – total +16,8 +16,9 -6,0 
   din care:    
      Floarea-soarelui  +44,1 +44,5 -3,0 
Cartofi  -3,2 -3,2 -3,2 
Legume de câmp şi în solarii - total +47,0 +47,1 +47,1 
Plante de nutreţ - total +12,4 +28,9 +12,4 
   din care:    
      Perene vechi şi noi  +6,7 +8,0 -0,6 
      Porumb pentru însilozare  -5,6 +20,2 - 
Struguri +79,2 +79,1 +79,0 
Fructe din pomi şi pepiniere 
pomicole 

+30,6 +38,9 +14,6 

 
 
 

În general se remarcă faptul că în anul 2017 producţia agricolă obţinută la o serie de culturi 
a crescut în comparaţie cu anul 2016, cele mai importante creşteri fiind înregistrate la producţia de: 
leguminoase pentru boabe pe total de 4,1 ori, struguri cu 79,2%, cereale pe total cu 49,8% (din 
această categorie înregistrându-se creşteri de 3,1 ori la producţia de porumb, de 2,1 ori la producţia 
de ovăz, cu 20,9% la producţia de orz şi orzoaică, dar în acelaşi timp şi o scădere cu 8,6% la 
producţia de grâu şi secară), legume de câmp şi în solarii pe total cu 47,0% şi fructe din pomi şi 
pepiniere pomicole cu 30,6%.  

Producţia de plante uleioase pe total a înregistrat o creştere cu 16,8% (din această categorie 
înregistrându-se o creştere cu 44,1% la producţia de floarea-soarelui).  

Producţia de plante de nutreţ pe total a înregistrat o creştere cu 12,4% (din această 
categorie s-a înregistrat o creştere cu 6,7% la producţia de perene vechi şi noi, dar şi o scădere cu 
5,6% la producţia de porumb pentru însilozare).  

Producţia de cartofi a înregistrat o scădere cu 3,2%. 
Producţia medie obţinută la hectar a înregistrat în anul 2017, comparativ cu  
anul 2016, creşteri importante la culturile de: 

- leguminoase pentru boabe pe total şi porumb, care face parte din grupa cerealelor, de 2,3 ori; 
- ovăz, care face parte din grupa cerealelor, de 2,2 ori; 
- struguri cu 79,2%; 
- legume de câmp şi în solarii pe total, cu 45,1%; 
- floarea-soarelui, care face parte din grupa plantelor uleioase, cu 30,8%; 
- fructe din pomi şi pepiniere pomicole cu 30,6%; 
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- grâu şi secară, care face parte din grupa cerealelor, cu 27,0%; 
- plante de nutreţ pe total, cu 22,2%. 

Scăderi ale producţiei medii la hectar s-au înregistrat la:  
- cartofi cu 17,6%; 

          din grupa cerealelor: orz şi orzoaică, cu 0,3%. 
 
 
 
 
 

Producţia medie la hectar, la principalele culturi   
                                                                                                                                                                                           

 

2016 20171) 
Anul 2017 comparativ 

cu anul 2016 
- kg/ha  - - kg/ha  - - % - 

Grâu şi secară 4280 5435 +27,0 
Orz şi orzoaică 3380 3370 -0,3 
Ovăz  1480 3327 +124,8 
Porumb   3080 7197 +133,7 
Leguminoase pentru boabe – total  1420 3256 +129,3 
Floarea-soarelui  2480 3245 +30,8 
Cartofi  9210 7588 -17,6 
Legume de câmp şi în solarii 8990 13043 +45,1 
Plante de nutreţ – total 12350 15093 +22,2 
Struguri 3000 5375 +79,2 
Fructe din pomi şi pepiniere pomicole  7670 10016 +30,6 
 
    

1) Date provizorii 
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Efectivele de animale, la sfârşitul anului, pe total,  
pe specii şi pe forme de proprietate 

 
 

                                                                                                                                                       

 
2016 20171) 

Anul 2017 
comparativ cu        

anul 2016 
- % - -capete- 

Numărul de animale, total, pe specii şi pe forme de proprietate  
Bovine - total             7404 6932 -6,4 
    -din care: gospodăriile populaţiei 4958 4277 -13,7 
Porcine - total         22418 10740 -52,1 
    -din care: gospodăriile populaţiei 14829 2785 -81,2 
Ovine  - total      57550 40192 -30,2 
    -din care: gospodăriile populaţiei 41849 31582 -24,5 
Caprine  - total      19739 14429 -26,9 
    -din care: gospodăriile populaţiei 13040 10094 -22,6 
Păsări  - total      542699 375950 -30,7 
    -din care: gospodăriile populaţiei 522738 375950 -28,1 
    

 1) Date provizorii 
 

 

La sfârşitul anului 2017 gospodăriile populaţiei deţineau 100,0% din efectivele de păsări, 
78,6% din efectivele de ovine, 70,0% din efectivele de caprine, 61,7% din efectivele de bovine şi 
25,9% din efectivele de porcine. 
 

Se constată următoarele modificări ale efectivelor de animale, la sfârşitul anului 2017 
comparativ cu sfârşitul anului 2016: 
 

 efectivele de bovine au înregistrat o scădere pe total cu 6,4%, iar în gospodăriile 
populaţiei cu 13,7%; 

 efectivele de porcine au înregistrat o scădere pe total cu 52,1%, iar în gospodăriile 
populaţiei cu 81,2%;  

 efectivele de ovine au înregistrat o scădere pe total cu 30,2%, iar în gospodăriile 
populaţiei cu 24,5%; 

 efectivele de caprine au înregistrat o scădere pe total cu 26,9%, iar în gospodăriile 
populaţiei cu 22,6%; 

 efectivele de păsări au înregistrat o scădere pe total cu 30,7%, iar în gospodăriile 
populaţiei cu 28,1%. 
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Efectivele de animale, la sfârşitul anului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Producţia agricolă animală 
 

 u.m. 2016 20171) 

Anul 2017 
comparativ cu 

anul 2016 
- % -  

Producţia totală de 
 carne (sacrificări)  

tone greutate 
vie 

1925 4351 +126,0 

   - bovine tone greutate vie 237 417 +75,9 
   - porcine tone greutate vie 912 2384 +161,4 
   - ovine tone greutate vie 435 887 +103,9 
   - caprine tone greutate vie 271 408 +50,6 
   - păsări tone greutate vie 70 255 +264,3 
Lapte de vacă şi bivoliţă hl. fizic 199518 247328 +24,0 
Ouă mii buc. 49868 114143 +128,9 
1) Date provizorii  

      
Situaţia producţiilor agricole de origine animală, în anul 2017 comparativ cu anul 2016, se 

prezintă astfel: 
           Producţia totală de carne (sacrificări) a crescut de 2,3 ori, pe baza creşterilor înregistrate la: 
carnea de păsări (de 3,6 ori), carnea de porcine (de 2,6 ori), carnea de ovine (de 2,0 ori), carnea de 
bovine (cu 75,9%) şi carnea de caprine (cu 50,6%). 
            Producţia de ouă a înregistrat o creştere de 2,3 ori, iar cea de lapte de vacă şi bivoliţă cu 
24,0%. 
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          În anul 2018, au fost centralizate 166 procese verbale de calamitate ( secetă, inundații, îngheț) 
comparativ cu 300 procese verbal în anul 2017. 
          În domeniul agriculturii ecologice s-a acţionat pentru atragerea unui număr cât mai mare de 
producători agricoli către acest sector fiind prezentate avantajele acesteia inclusiv acordarea de 
sprijin financiar prin Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală şi fonduri europene. Înregistrarea 
operatorilor în agricultura ecologică se face anual. 
           S-au înregistrat 75 operatori în agricultura ecologică ( 29 producători, 13 procesatori, 30 
comercianți, 3 importatori) în anul 2017 s-au înregistrat 46 operatori (21 comercianți, 10 procesatori 
și 15 producători). 
           În ceea ce privește ajutorul de minimis – Programul Tomate, în anul 2018 au fost plătiți 356 
benefiari comparativ cu 258 în anul 2017, pentru Programul de susținere a crescătorilor de ovine 
pentru comercializarea lânii au fost depuse 47 dosare și plătiți 4 beneficiari, pentru Programul de 
susținere a crescătorilor de suine în vederea producerii cărnii de porc din rasele autohtine Bazna și 
Mangalița au fost depuse 52 dosare și 1 procesator înregistrat. 
          Au fost eliberate 1234 avize consultative față de 1317 avize consultative în anul precedent,  la 
cererea producătorilor conform Legii 145/2014. 
          În anul 2017 s-au eliberat 13 autorizații de defrișare nuc. Au fost efectuate 74 controale și 
recoltate 16 produse vitivinicole, vizate 571 documente transport produse vitivinicole, eliberate 23 
autorizații comercializare vin vrac. 
           Au fost efectuate 1683 controale la agenții economici comercianți de legume și fructe 
proaspete și 54 controale la agenții economici comercianți de pîine și produse de panificație. 
           S-a acordat consiliere pentru întocmire proiecte în vederea accesării de fonduri prin PNDR 
2014-2020 pentru 121 fermieri. 

În perioada de raportare, s-au eliberat 12 certificate origine față de 16 certificate origine 
eliberate în anul 2017. 
           Au avut loc 7 întălniri pentru informarea producătorilor legume-fructe privind formele de 
asociere. 
            Până la data de 31.12.2017 au fost eliberate 42 avize în ceea ce privește aplicarea Legii nr.   
17/2014 – privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în 
extravilan față de 68 avize în anul 2016. 
            Sunt realizate 4 proiecte de aranjamente pastorale: Jilava, Ciolpani, Dascălu și Periș. 
            Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Ilfov a desfăşurat, în 
anul 2018, următoarele activităţi:  
            S-au efectuat plăţile pentru ajutoarele de stat şi plăţile naţionale directe complementare 
autorizate şi transmise cu centralizator,cu încadrarea în creditele deschise şi bugetul repartizat 
centrului judeţean în calitate de ordonator terțiar de credite, astfel la titlul Subvenții s-au efectuat  
plăți în sumă de 9.733.192,94  lei; 
  În anul 2018 APIA CJ Ilfov a înregistrat un număr de 255 debitori cu un cuantum total de 
366.145,17 lei, aferenți fondurilor europene și un debit național în valoare de 1058,21 lei. 

   Schemele de plată în Campania 2018 sunt: schema de plată unică pe suprafaţă, plată 
redistributivă, plată pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, plată pentru tinerii 
fermieri, plată pentru micii fermieri, ajutoarele naţionale tranzitorii (ANT), schemele pentru sprijin 
cuplat, măsurile 10, 11 şi 13. 

   În perioada 1 martie 2018 – 15 mai 2018 s-a desfășurat Campania de primiri cereri unice, 
perioada fără penalizări.  
             Până la termenul limită de primire cereri respectiv 15.05.2018, la APIA Centrul Judeţean 
Ilfov au fost depuse un număr de 2365 de cereri unice de Plată, pentru o suprafaţă de 81 900,55 
hectare, reprezentând un procent de 100,13% din suprafața estimată a fi solicitată la începutul 
Campaniei. 
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          Diferența față de anul trecut a numărului de fermieri (2438) se datorează comasării 
suprafețelor cultivate. 

În ceea ce privește sectorul zootehnic au fost solicitate subvenții dupa cum urmează: 
 
 
 
 

- Tone lapte (ANT 7) solicitate în 2018 = 10 913,26 tone 
- Nr. capete bovine (ANTZ 8) solicitate 2018 = 4 131 capete 
- Nr. capete ovine (ANTZ-O) solicitate 2018 = 18 274 capete 
- Nr. capete caprine (ANTZ-C) solicitate 2018 = 5 418 capete 
- Nr. capete bovine sprijin cuplat (SCZ TC) solicitate 2018 = 104 capete 
- Nr. capete bovine sprijin cuplat (SCZ VL) solicitate 2018 = 1 007 capete 
- Nr. capete ovine sprijin cuplat (SCZ-O) solicitate 2018 = 2 805 capete 
- Nr. capete caprine sprijin cuplat (SCZ-C) solicitate 2018 = 618 capete 

          Începand cu 15.10.2018 s-au efectuat primele autorizari pentru plăţile în avans pentru 
campania 2018 și începând cu 01.12.2018 s-au efectuat plăţile finale.  

În perioada 1 martie – 15 mai 2018 s-a desfăşurat activitatea de identificare a parcelelor, 
conform procedurii APIA nr. 8590/12.03.2013. 

În urma solicitărilor fermierilor privind Anexa 17, în colaborare cu Serviciul Autorizare Plăţi 
şi a Centrelor Locale, au fost actualizate un număr de 95 blocuri fizice.  

În data de 7 iulie 2018 s-a primit de la nivel Central eşantionul de control care conţine un 
număr de 195 ferme din care 52 de ferme la controlul clasic şi 143 ferme la controlul prin 
teledetecţie, cu o suprafață totală de 22.864,83 ha și 3913 parcele. 

În perioada 7 iulie 2018 – 25 septembrie 2018 s-a desfăşurat activitatea de control la faţa 
locului, cu respectarea tuturor prevederilor din manualele de procedură, vizând controlul SAPS/ 
ANT şi ecocondiţionalitate (bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC) şi cerinţe legale în materie 
de gestionare (SMR), astfel: 

În perioada 01 octombrie -31 decembrie 2018 s-au verificat infiintarea si mentinerea zonelor 
cu strat vegetal. 

Începând cu 1 noiembrie 2018 se desfăşoară activitatea de control a ecocondiționalității 
privind respectarea condiției ca pe timpul iernii terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de 
toamnă şi/sau să fie lăsat nelucrat pe cel putin 20% din suprafaţa de teren arabil a fermei (GAEC4),  
iar începând cu data de 12 noiembrie 2018 se desfășoară activitatea de introducere și verificare în 
baza de date a rapoartelor de control întocmite conform eșantioanelor de control. 

b) S-a pregatit documentatia aferenta controalelor/supracontroalelor efectuate în perioada 
ianuarie – octombrie 2018, după cum urmează: 
- un control pentru măsura Promovare vin pe piețe terțe; 
- un control pentru măsura Promovare produse agricole pe piețe terțe; 
- un control la beneficiar pentru măsura acordării ajutorului financiar FEGA în cadrul Programului 
pentru școli al României și 7 controale la unitățile școlare beneficiare din eșantionul de control 
pentru semestrele I și II, an școlar 2017-2018; 
- 3 supracontroale la beneficiarii măsurii de acordare a ajutorului comunitar și național prin 
Programul național apicol, 2017-2019; 
- un supracontrol la faţa locului privind acordarea ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul 
zootehnic (ANTZ/SCZ) pentru speciile ovine/caprine. 
         S-a procedat la informarea fermierilor cu privire la termenele și modalitatea de depunere a 
cererilor unice de plată, condițiile de eligibilitate impuse de legislația europeană și națională, 
pachetele financiare care pot fi accesate în cadrul măsurilor/schemelor de plată în perioada 
Campaniei de informare a fermierilor desfașurată între 5 - 9 martie 2018; 
În anul 2018 Serviciul Măsuri Specifice a derulat măsuri de sprijin, care au fost subvenționate atât 
din bugetul național cât și din FEGA și FEADR, după cum urmează: 
            Conform H.G. 1174/29 decembrie 2014 privind instituirea unei scheme de ajutor pentru 
reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură și OMADR 1727/2014, au fost depuse un  
număr de 171 cereri de accord prealabil în luna decembrie 2017 pentru care s-au emis acorduri 
prealabile pentru anul 2018 în luna ianuarie. 
            În anul 2018 au fost autorizate la plată cererile de plata depuse trimestriale după cum 
urmează: 
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            Pentru trimestrul I au solicitat decontarea motorinei cu acciza redusă un număr de 59 
beneficiari, în valoare totală de 717.236lei pentru sectorul vegetal și zootehnic. 
 
 
 
 
 
             Pentru trimestrul II au solicitat de contarea motorinei cu accizare redusă un număr de 122 
beneficiari în valoare totală de 3.136.738 lei pentru sectorul vegetal și zootehnic. 
             Pentru trimestrul III au solicitat decontarea motorinei cu accizare redusă un număr de 132 
beneficiari în valoare totală de 3.854.221 lei pentru sectorul vegetal și zootehnic. 
             Pentru trimestrul IV 2018 beneficiarii depun cerere de plată în luna ianuarie 2018. 
             Pentru acordarea sprijinului financiar comunitar și național în sectorul apicol în cadrul 
Programului Național Apicol au depus cerere un număr de 24 solicitanții, care au beneficiat de 
182.982,54 lei, suma acordată din bugetul național (50%) cât și din FEGA (50%). 
              Conform H.G 1179/2014 se acordă ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor pentru 
acoperirea costurilor administrative aferente întocmirii și menținerii registrului genealogic precum și 
pentru determinarea calității genetice. 
               Pentru anul 2018 acest ajutor a fost solicitat de către 2 beneficiari prin depunerea a 3 cereri 
inițiale anuale de solicitare a ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor, după cum urmează: 
               Pentru întocmirea și menținerea registrului genealogic a fost solicitată suma de 2.457.477 
lei pentru un efectiv de 128.885 capete bovine din rasele Bălțată cu negru românească, Holstein 
Friză, Bălțată românească Simmental și Brună -Schwyz. 
                Pentru determinarea calității genetice a fost solicitată suma de 1.373.521 lei pentru un 
efectiv de 26.970 capete bovine din rasa Bălțată cu negru românească, Holstein Friză. 
                Dupa operarea și verificarea administrativă în baza de date a ajutorului de stat în sectorul 
creșterii animalelor pentru acoperirea costurilor administrative aferente întocmirii și menținerii 
registrului genealogic a fost decontată suma de 1.695.840,85 lei și pentru determinarea calității 
genetice 1.215.399,60 lei. 
              Conform acordului cadru de delegare APDRP / APIA / ANSVA nr. P86 / A35 / 26431 / 
12.07.2012 pentru implementarea Măsurii 215 pachetul A-porcine și păsări Plăți pentru bunăstarea 
animalelor cuprinsă în Axa II din PNDR 2007-2013 cu modificările și completările ulterioare s-au 
depus 16 cereri. 
               Pentru Măsura 215 pachetul A-porcine în urma verificărilor administrative au fost 
autorizați la plată cu suma de 2.999.738,09euro un număr de 16 fermieri în anul 2018. 
              Pentru Măsura 215 pachetul B- păsări (categoria găini de reproducție rase grele. respectiv 
pui de carne) – plăți în favoarea bunăstării animalelor s-au depus 2 cereri și în urma verificărilor 
administrative a fost autorizată la plată suma de 522.082,13euro. 
               Sprijinul pentru bunăstarea animalelor are forma unei plăți anuale fixe pe unitate vită mare 
(UVM) reprezentând o plată compensatorie pentru pierderile de venit și costurile suplimentare 
suportate de fermieri fiind accesat de un număr de 16 ferme pentru pachet a) plăți în favoarea 
bunăstării porcinelor în valoare de 2.287.219,45 euro. 
              Pentru pachet b) plăți în favoarea bunăstării păsărilor a fost solicitat sprijin prin Măsura 14 
de către un fermier cu un total de 361.450,03 euro. 
             Conform H.G.640/2017 în cadrul Programului pentru școli al României pentru furnizarea 
fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate preșcolarilor și elevilor din instituțiile școlare se 
decontează Consiliului Județean Ilfov 2 cereri, după cum urmează: 
              Pentru semestrul I 2017-2018 pentru lapte în școli a fost solicitată suma de 2.107.911,46 lei. 
              Pentru semestrul II  2016-2017 lapte în școli a fost solicitată suma de 1.793.710,42 lei. 

  APIA C.J. Ilfov a vizat și reanalizat în anul 2018 un număr de 686 carnete de rentieri 
agricoli față de 575 carnete de rentieri agricoli, vizate și reanalizate în anul  2017. 

 
       
S-a realizat monitorizarea campaniei de primire cereri SAPS şi transmiterea acesteia la 

APIA–centru.Centrul Judeţean APIA Ilfov a primit şi înregistrat în total 2.457 cereri SAPS cu o 
suprafaţă totală de 81.653,96 ha. 
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S-au efectuat plăţile în avans pentru campania 2017 la Centrul judeţean APIA ILFOV până 
la data de 01.12.2017. Sumele plătite către fermier au reprezentat 70% din cuantumul total pentru 
plăţile directe  şi 85% în cazul sprijinului acordat în cadrul dezvoltării rurale.          

S-au efectuat plăţile finale începând cu 01.12.2017.  
 
 
 
În anul 2017, Serviciul Măsuri Specifice a derulat măsuri de sprijin, care au fost subvenționate 

atât din bugetul național cât și din FEGA și FEADR după cum urmează : 
- pentru acordarea sprijinului financiar comunitar și național în sectorul apicol, în cadrul 
Programului Național Apicol au depus cerere 19 solicitanți care au beneficiat de 163.729 lei, sumă 
acordată din bugetul național (50%) cât și din FEGA ( 50%). 
-  conform H.G. 1174/29 decembrie 2014 privind instituirea unei scheme de ajutor pentru reducerea 
accizei la motorina utilizată în agricultură și OMADR 1727/2014 au fost depuse un număr de 171 
cereri de accord prealabil în luna decembrie 2016 pentru care s-au emis acorduri prealabile pentru 
anul 2017 în luna ianuarie. 

Conform H.G. 1179/2014 se acordă ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor pentru 
acoperirea costurilor administrative aferente întocmirii și menținerii registrului genealogic precum și 
pentru determinarea calității genetice. 

Conform acestei hotarâri au fost 2 beneficiari cu 3 cereri inițiale anuale de solicitare  a 
ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor pentru anul 2017cu următoarele sume solicitate: 

- pentru întocmirea și menținerea registrului genealogic a fost solicitată suma de 
3.049.140 lei. 

- pentru determinarea calității genetice a fost solicitată suma de 1.964.880 lei. 
Pentru beneficiarii mai sus mentionați au fost efectuate plăți în sumă de 1.610.902 lei pentru 

registrul genealogic și 804.410 lei pentru determinarea calității genetice. 
Conform HG.nr.1179/2014, ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, pentru acoperirea 

costurilor administrative aferente întocmirii și menținerii registrului genealogic precum și pentru 
determinarea calității genetice pentru anul 2018, s-au depus în luna decembrie 2017 - 3 cereri inițiale  
de către 2 beneficiari cu  următoarele sume solicitate: 

- Pentru întocmirea și menținerea registrului genealogic a fost solicitată suma de 
3.043.350 lei; 

- Pentru determinarea calității genetice suma de 1.964.080 lei. 
În baza H.G.211/2017 privind acordarea ajutorului de adaptare excepțional destinat 

producătorilor de lapte au depus cerere 2 beneficiari cu suma de 7111 lei decontați atât din bugetul 
național cât și din FEGA.  

Pentru implementarea Măsurii 215 pachetul A-porcine și păsări Plăți pentru bunăstarea 
animalelor, cuprinsă în Axa II din PNDR 2007-2013 cu modificările și completările ulterioare s-au 
depus cereri după cum urmează: 
-pentru Măsura 215 pachetul A-porcine au fost depuse 15 cereri de plată și în urma verificărilor 
administrative au fost autorizați la plată cu  suma de 3.066.991,53 euro; 
-pentru Măsura 215 pachetul B- păsări ( categoria găini de reproducție rase grele ) - plăți în 
favoarea bunăstării animalelor,s-a depus 1 cerere iar în urma verificărilor administrative a fost 
autorizată la plată suma de 154.034,41 euro; 
-pentru Măsura 215 pachetul B- păsări (categoria pui de carne) - plăți în favoarea bunăstării 
animalelor,s-a depus 1 cerere iar în urma verificărilor administrative a fost autorizată la plată suma 
de  500.973,34 euro. 

Conform Regulamentului  CE nr. 657/2008 privind acordarea ajutorului comunitar pentru 
furnizarea laptelui în instituțiile școlare s-au depus de către 1 beneficiar, respectiv Consiliul Județean 
Ilfov, 2 cereri după cum urmează: 
-pentru semestrul I  2016-2017  lapte în școli, a fost solicitată suma de 103.182,42 euro iar în urma 
verificărilor administrative s-a aprobat suma de 103.119,12 euro; 
-pentru semestrul II  2016-2017 lapte în scoli, a fost solicitată suma de 94.686,6 euro iar în urma 
verificărilor administrative s-a aprobat suma de 94.348,04 euro. 

Organizarea şi funcţionarea Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor 
Ilfov sunt reglementate prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al direcţiilor sanitare  
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, aprobat prin 
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Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 
571/2014, cu modificările ulterioare. 

În domeniul sănătăţii animalelor, activitatea de supravegherea a stării de sănătate a 
efectivelor de animale şi păstrarea identității teritoriului judeţului faţă de bolile majore la acestea, 
este obiectivul de bază şi permanent al activităţii specifice ale Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Ilfov. 

Controale oficiale realizate de serviciul Sănătăţii Animalelor în cursul anului 2017: 
1. Creşterea bovinelor: 28 controale; 
2. Creşterea ovinelor: 2 controale; 
3. Creşterea caprinelor: 1 controale; 
4. Creşterea suinelor: 11 controale; 
5. Creşterea păsărilor: 8 controale; 
6. Creşterea ecvideelor: 14 controale; 
7. Mijlocitori de animale: 1 control; 
8. Canise, adăposturi de câini: 8 controale; 
9. Controale în timpul transportului animalelor vii: 2; 
10. Târguri de animale: 18 controale; 
11. Unităţi de cercetare ştiinţifică: 4 controale; 
12. Menajerii, grădini zoologice: 1 control; 
13. Staţii de incubaţie: 2 controale; 
14. Unităţi de asistenţă veterinară: 16 controale; 
15. Exploataţii non-profesionale: 2582 controale; 
16. Circumscripţii sanitare veterinare de asistenţă: 16 controale. 

 
 
 

c) Turism   2018 
 

 
   Numărul de sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare 
turistică în anul 2017 a fost în judeţul Ilfov de 158907 persoane, din care 62,1% turişti rezidenţi în 
România şi 37,9% turişti nerezidenţi.  
   Comparativ cu perioada corespunzătoare din anul precedent, numărul acestora a crescut cu 
20814 sosiri pe total (+15,1%), ca urmare a creşterii numărului de sosiri a turiştilor rezidenţi cu 
19331 sosiri (+24,4%) şi a turiştilor nerezidenţi cu 1483 sosiri (+2,5%). 
   Durata medie a şederii pentru turiştii care au vizitat judeţul Ilfov, în anul 2017,  a fost de 1,5 
înnoptări/persoană, similară cu cea înregistrată în anul 2016. Pentru turiştii rezidenţi durata medie a 
şederii în anul 2017 a fost de 1,6 înnoptări/persoană (faţă de 1,5 înnoptări/persoană în anul 2016), iar 
pentru cei nerezidenţi de 1,4 înnoptări/persoană, similară cu cea înregistrată în anul 2016. 
 
 

Sosiri în principalele structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică (număr) 

Top Judeţe 2017 Top Judeţe 
Anul 2017 faţă 
de anul 2016 

(%) 
 Total ţară 12056276 1 Tulcea 137,4 

1 Municipiul Bucureşti 2043970 2 Gorj 130,4 
2 Braşov 1246185 3 Dolj 127,9 
3 Constanţa 1235542 4 Cluj 127,6 
4 Cluj 630555 5 Buzău 127,2 
5 Sibiu 563642 6 Bistriţa-Năsăud 122,8 
6 Mureş 540676 7 Botoşani 119,0 
7 Prahova 529737 8 Galaţi 116,9 
8 Bihor 477194 9 Hunedoara 116,7 
9 Timiş 399082 10 Bihor 116,1 

10 Suceava 374513 11 Maramureş 115,3 
11 Vâlcea 354974 12 ILFOV 115,1 
12 Iaşi 320569 13 Satu Mare 114,5 
13 Neamţ 233154 14 Călăraşi 114,3 
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Sosiri în principalele structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică (număr) 

Top Judeţe 2017 Top Judeţe 
Anul 2017 faţă 
de anul 2016 

(%) 
14 Argeş 226946 15 Suceava 113,5 
15 Maramureş 211974 16 Mehedinţi 113,3 
16 Harghita 200289 17 Braşov 113,1 
17 Arad 199416 18 Sibiu 112,8 
18 Caraş-Severin 190379 19 Harghita 112,3 
19 Alba 169645 20 Vaslui 111,9 
20 Hunedoara 167152 21 Olt 111,3 
21 ILFOV 158907 22 Sălaj 111,0 
22 Bacău 141961 23 Vâlcea 110,8 
23 Dolj 123767 24 Covasna 110,5 
24 Gorj 109067  Total ţară 110,4 
25 Bistriţa-Năsăud 108703 25 Brăila 110,3 
26 Covasna 107437 26 Giurgiu 110,2 
27 Dâmboviţa 105150 27 Argeş 109,9 
28 Mehedinţi 102460 28 Dâmboviţa 108,8 
29 Tulcea 100430 29 Bacău 108,4 
30 Galaţi 98167 30 Iaşi 107,4 
31 Satu Mare 97750 31 Timiş 107,0 
32 Buzău 90792 32 Constanţa 106,2 
33 Brăila 80331 33 Municipiul Bucureşti 106,1 
34 Botoşani 52343 34 Caraş-Severin 105,8 
35 Vaslui 44668 35 Neamţ 105,6 
36 Ialomiţa 42996 36 Mureş 105,1 
37 Sălaj 40848 37 Prahova 104,7 
38 Olt 39021 38 Alba 102,9 
39 Vrancea 36028 39 Ialomiţa 102,5 
40 Giurgiu 27921 40 Arad 100,2 
41 Călăraşi 21231 41 Teleorman 90,2 
42 Teleorman 10704 42 Vrancea 89,0 

 
 
 
 
 

Evoluţia lunară a sosirilor în principalele structuri de primire turistică din judeţul 
ILFOV
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Înnoptări în pricipalele structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică (număr) 

Top Judeţe 2017 Top Judeţe 
Anul 2017 

faţă cu anul 
2016 (%) 

 Total ţară 26915676 1 Tulcea 140,4 
1 Constanţa 4729186 2 Călăraşi 139,3 
2 Municipiul Bucureşti 3360245 3 Dolj 127,0 
3 Braşov 2500579 4 Cluj 126,7 
4 Bihor 1292644 5 Gorj 121,2 
5 Vâlcea 1253338 6 Bistriţa-Năsăud 121,1 
6 Cluj 1208675 7 Vaslui 118,4 
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Înnoptări în pricipalele structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică (număr) 

Top Judeţe 2017 Top Judeţe 
Anul 2017 

faţă cu anul 
2016 (%) 

7 Prahova 1137357 8 Botoşani 118,2 
8 Mureş 1075245 9 ILFOV 116,7 
9 Sibiu 913093 10 Braşov 114,4 
10 Timiş 899640 11 Mehedinţi 113,8 
11 Suceava 789918 12 Giurgiu 113,6 
12 Caraş-Severin 691041 13 Maramureş 112,9 
13 Iaşi 547768 14 Buzău 112,4 
14 Covasna 528009 15 Alba 112,1 
15 Harghita 472573 16 Galaţi 111,8 
16 Neamţ 422898 17 Sibiu 110,8 
17 Maramureş 372442 18 Sălaj 109,6 
18 Argeş 365961 19 Bacău 108,5 
19 Arad 363394 20 Olt 108,5 
20 Bacău 359820 21 Suceava 107,7 
21 Alba 343854 22 Municipiul Bucureşti 106,7 
22 Hunedoara 335347  Total ţară 106,5 
23 Dâmboviţa 262260 23 Argeş 106,4 
24 ILFOV 240394 24 Brăila 105,5 
25 Brăila 237562 25 Dâmboviţa 104,4 
26 Mehedinţi 227269 26 Mureş 104,3 
27 Dolj 221189 27 Constanţa 104,1 
28 Bistriţa-Năsăud 216072 28 Hunedoara 104,0 
29 Tulcea 210348 29 Vâlcea 103,8 
30 Buzău 196798 30 Teleorman 103,7 
31 Gorj 180363 31 Harghita 103,5 
32 Galaţi 163123 32 Prahova 103,5 
33 Ialomiţa 157729 33 Timiş 101,6 
34 Satu Mare 128618 34 Covasna 101,4 
35 Sălaj 92195 35 Caraş-Severin 100,9 
36 Botoşani 91954 36 Satu Mare 100,8 
37 Olt 78958 37 Iaşi 100,5 
38 Vaslui 67409 38 Neamţ 100,2 
39 Vrancea 56926 39 Arad 95,6 
40 Giurgiu 54107 40 Bihor 93,2 
41 Călăraşi 50680 41 Ialomiţa 85,7 
42 Teleorman 18695 42 Vrancea 77,8 

 
 

Evoluţia lunară a înnoptărilor în principalele structuri de primire turistică din judeţul ILFOV
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Top Judeţe 
Sejurul mediu al 

turiştilor în anul 2017 
(înnoptări/persoană) 

Top Judeţe 

Indicele de utilizare 
netă a locurilor de 
cazare în anul 2017 

(%) 
1 Covasna 4,9 1 Constanţa 45,3 

2 Constanţa 3,8 2 Municipiul Bucureşti 44,1 

3 Ialomiţa 3,7 3 Covasna 42,9 

4 Caraş-Severin 3,6 4 Cluj 37,5 

5 Vâlcea 3,5 5 Bihor 37,2 

6 Brăila 3,0 6 Iaşi 36,8 

7 Bihor 2,7 7 Brăila 36,5 

8 Bacău 2,5 8 Mureş 35,1 

9 Dâmboviţa 2,5 9 Vâlcea 34,5 

10 Călăraşi 2,4 10 Timiş 33,1 

11 Harghita 2,4 11 ILFOV 33,0 

12 Sălaj 2,3 12 Caraş-Severin 32,5 

13 Timiş 2,3  Total ţară 31,2 

14 Buzău 2,2 13 Tulcea 31,1 

15 Mehedinţi 2,2 14 Mehedinţi 30,8 

 Total ţară 2,2 15 Ialomiţa 29,8 

16 Prahova 2,1 16 Sibiu 29,0 

17 Suceava 2,1 17 Suceava 27,5 

18 Tulcea 2,1 18 Braşov 25,8 

19 Alba 2,0 19 Prahova 25,5 

20 Bistriţa-Năsăud 2,0 20 Bistriţa-Năsăud 24,5 

21 Braşov 2,0 21 Arad 24,0 

22 Hunedoara 2,0 22 Bacău 23,8 

23 Mureş 2,0 23 Alba 23,7 

24 Olt 2,0 24 Olt 23,2 

25 Cluj 1,9 25 Dâmboviţa 23,0 

26 Giurgiu 1,9 26 Vaslui 22,9 

27 Arad 1,8 27 Galaţi 22,8 

28 Botoşani 1,8 28 Botoşani 22,7 

29 Dolj 1,8 29 Neamţ 21,8 

30 Maramureş 1,8 30 Argeş 21,6 

31 Neamţ 1,8 31 Dolj 21,6 

32 Galaţi 1,7 32 Hunedoara 20,3 

33 Gorj 1,7 33 Harghita 20,0 

34 Iaşi 1,7 34 Gorj 19,6 

35 Teleorman 1,7 35 Giurgiu 19,1 

36 Argeş 1,6 36 Călăraşi 17,3 

37 Municipiul Bucureşti 1,6 37 Satu Mare 16,7 

38 Sibiu 1,6 38 Maramureş 16,5 

39 Vrancea 1,6 39 Vrancea 16,0 

40 ILFOV 1,5 40 Buzău 15,9 

41 Vaslui 1,5 41 Sălaj 14,9 

42 Satu Mare 1,3 42 Teleorman 8,3 
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Evoluţia lunară a indicelui de utilizare netă a locurilor de cazare din  judeţul ILFOV
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d) Transporturi  2018 
 
 

 
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016 – 2030 (PMUD) Regiunea Bucureşti – Ilfov a fost 

adoptat  de Consiliul Judeţean Ilfov pe 26 aprilie 2017, după ce documentul strategic a fost aprobat, 
pe 29 martie 2017, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti. 

 Prin aprobarea PMUD, CJ Ilfov şi Primăria Municipiului Bucureşti pot accesa împreună fonduri 
europene de până la 220 milioane de euro prin Programul Operaţional Regional, dintre care 150 
milioane de euro vor fi destinaţi modernizării transportului public. 

PMUD oferă cadrul legislativ pentru înfiinţarea Asociaţiei de Transport Metropolitană 
Bucureşti, ceea ce va duce la asigurarea unui transport public integrat pentru zona metropolitană 
(abonament şi bilet de transport unic Bucureşti-Ilfov), în conformitate cu prevederile 
Regulamentului European 1370/2007, care să promoveze dezvoltarea economică, socială şi 
teritorială şi să asigure o bună calitate a vieţii în regiunea Bucureşti – Ilfov. 

Alte obiective de infrastructură rutieră prevăzute în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă sunt: 
construcţia de parcări de tip Park & Ride la punctele cheie de intrare în oraş; dezvoltarea reţelei de 
metrou către localităţile din Ilfov; realizarea Autostrăzii de Centură a Bucureştiului şi realizarea de 
pasaje rutiere între Centura Bucureşti şi localităţile ilfovene Domneşti, Măgurele (lărgire la patru 
benzi + bretele de acces), Bragadiru (bretea de acces stânga), Chitila (pasaj rutier subteran CF şi 
bretea întoarcere DN 7 – str. Libertăţii), Mogoşoaia, Buftea (DJ 101 şi DJ 602), Pantelimon (DJ 
301), Popeşti Leordeni (DN4 pentru gabarit depăşit şi şos. Berceni – str. Drumul Fermei), Berceni 
(DJ 401), Baloteşti Corbeanca (Prisma) şi pasaj denivelat DN1-Baloteşti; modernizarea Centurii de 
Sud a Bucureştiului la patru benzi; amenajarea infrastructurii utilitare pentru biciclete (piste şi locuri 
de parcare). 

Prin PMUD sunt propuse 55 de proiecte, cu un buget total de 6,8 miliarde de euro, dintre care 
3,5 miliarde de euro reprezintă investiţii pentru proiectele Metrorex, iar 3,3 miliarde de euro ar urma 
să fie investiţiile autorităţilor locale. 

Una dintre măsurile cuprinse în PMUD 2016- 2030 pentru regiunea Bucureşti-Ilfov se referă la 
înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov,  ce 
va asigura şi monitoriza transportul în comun în Bucureşti şi Ilfov și care va elabora planul integrat 
de transport şi circulaţie la nivelul regiunii pentru transportul public de călători şi va monitoriza 
implementarea lui.  

Totodată, va asigura integrarea tarifară şi introducerea sistemelor moderne de eticketing şi 
management de trafic şi transport, va elabora norme şi proceduri pentru toate tipurile de transport, 
va asigura dispecerizarea transportului și efectuarea plăţilor compensatorii către operatori.  

Astfel, asociația va urmări implementarea proiectelor de investiții şi va coordona înfiinţarea unui 
centru de instruire, formare şi dezvoltare profesională pentru lucrătorii din domeniu, trasee, 
lungimea acestora, număr de autovehicule în zi de lucru și pentru week-end, stații. 
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Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov a fost 

constituită prin HCGMB 140/11.04.2017 și va pune în aplicare noul Program de transport după 
aprobarea și de către celelalte autorități deliberative ale UAT-urilor membre ale Asociației.  

Prezentul Studiu de Oportunitate este o continuare a analizelor și recomandărilor făcute în Planul 
de Mobilitate Urbana Durabila 2016-2030 elaborat pentru regiunea Bucuresti - Ilfov si aprobat de 
Municipiul Bucuresti, Consiliul Judetean Ilfov si cele 40 de localitati de pe teritoriul judetului Ilfov, 
in 2017 pentru imbunatatirea, modernizarea, dezvoltarea integrata si eficienta a transportului public 
de calatori pe intreg teritoriul regiunii. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport 
Public București – Ilfov (ADTPBI), constituită în noiembrie 2017, ca asociere a celor 42 de 
autorități locale ale regiunii București – Ilfov, cu scopul infiinţării, organizării, reglementării, 
exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a Serviciului public de transport local din cadrul 
asociaţiei, a elaborat, pe baza recomandarilor PMUD, Programului Integrat de Transport Public de 
Calatori –Bucuresti – Ilfov, program aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor in 19 iulie 2018. 
In vederea implementarii Programului Integrat de Transport Public de Calatori –Bucuresti – Ilfov , 
(publicat pe site-ul www.tpbi.ro), si pentru iniţierea procedurii privind atribuirea contractului de 
delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate pe teritoriul 
regiunii Bucuresti-Ilfov, cit si pentru asigurarea perioadei de tranzitie, se întocmeşte prezentul studiu 
de oportunitate pentru stabilirea modalității de gestiune a serviciului de transport public de călători, 
care cuprinde toate elementele obligatorii, respectiv următoarele: 

Astfel, prin Hotarârea Consiliul General al Municipiului București din 22.02.2018 s-a aprobat 
reorganizarea Regiei Autonome de Transport Bucuresti prin schimbarea formei juridice din regie 
autonoma in societate pe actiuni cu denumirea Societatea de Transport Bucuresti STB SA, tinind 
cont de prevederile Regulamentului 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar si 
rutier de calatori si in conformitate cu Studiul de Oportunitate elaborat de Autoritatea Municipala de 
Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP). Actionarii STB sunt Municipiul București prin 
Consiliul General al Municipiului București cu o participare de 99,9% din capitalul social și Județul 
Ilfov prin Consiliul Județean Ilfov cu o participare de 0,1%. STB va indeplini activitatea de operator 
regional. Capitalul social inițial al STB SA este de 129.200.000 lei din care aprox. 29 mil lei aport în 
natură și aprox. 100 mil lei aport în numerar. STB, la data transformarii RATB în SC urmează a 
semna un Contract de delegare de gestiune prin atribuire directă în regim de urgență în conformitate 
cu prevederile Regulamentului 1370/2007 pe o perioadă de maximum doi ani, în calitate de operator 
regional de transport cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București 
– Ilfov (ADTPBI), creată prin asocierea tuturor autoritatilor locale de pe teritoriul regiunii Bucuresti 
– Ilfov. Incepând cu luna ianuarie 2019, ADTPBI poate începe procedura de contractare a 
operatorului intern regional pe o perioadă de 10 ani, în conformitate cu prevederile Regulamentului 
1370/2007. În acest sens a fost publicat in JOUE Anunţul de informare prealabilă privind un 
contract de servicii 

Cea mai grea problemă a Regiunii București-Ilfov, dar mai ales a Ilfovului, o reprezintă transportul 
public. De 10 ani mă străduiesc să implementez un proiect care să asigure condiții decente de transport, 
la prețuri corecte. Sunt vii în memoria noastră imaginile cu cetățenii din Ilfov transportați în condiții total 
neprielnice, nesigure. Acum că, în sfârșit, am creat toate elementele pentru a avea un transport public 
civilizat între Ilfov și București, sunt supus unor presiuni și încercări de șantaj. E clar că am deranjat 
interese mari. Eu am de transmis însă un singur mesaj: NU MĂ TEM ȘI NU CEDEZ! 

Vreau ca toți să înțeleagă că lucrurile sunt ireversibile, iar Regiunea București-Ilfov va beneficia de 
transport civilizat, la un preț corect! 

După ce, în luna august, am fost amenințat cu plângere penală, iar la începutul acestei luni mi s-a făcut 
plângere prealabilă pentru acțiune în instanță, vineri, 19 octombrie 2018, Confederația Operatorilor și 
Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) împreună cu alte firme de transport ne-au informat că 
începând cu data de 1 noiembrie își încetează activitatea de transport persoane pe rutele dintre Ilfov și 
București. Și asta, deși și-au asumat obligativitatea asigurării acestui serviciu prin licența acordată de 
Autoritatea Rutieră Română (ARR) în anul 2008, valabilă până la data de 31 decembrie 2018. 

Fac precizarea că acțiunile noastre legate de asigurarea unui transport civilizat nu sunt împotriva cuiva, 
ci sunt făcute pentru oameni. 
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Vă reamintesc că, la data de 19 iulie 2018, Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov (ADTPBI) a aprobat Programul Integrat de 
Transport Public de călători pentru Regiunea București-Ilfov. Vom avea o rețea extinsă de transport 
integrat pe toată zona București – Ilfov, care va constitui o alternativă atractivă de deplasare, capabilă 
să satisfacă în mod optim nevoia de mobilitate a cetățenilor, contribuind astfel la diminuarea utilizării 
automobilului, la îmbunătățirea calității mediului natural și construit. Vor fi 67 de linii regionale și o linie 
expres Măgurele-Gara de Nord. Gradual, vor fi puse în trafic până la 394 de autobuze. Iar tariful va fi 
unic. Biletele pentru elevi și studenți vor fi subvenționate 50%, iar copiii sub 7 ani și pensionarii vor avea 
gratuitate pe mijloacele de transport în comun operate de Societatea de Transport București (STB). 

Fac mențiunea că eu personal, dar și instituția pe care o reprezint, Consiliul Județean Ilfov, am acordat 
și vom acorda toată atenția și întreg sprijinul nostru mediului de afaceri. 

Singura modalitate prin care se poate crea o creștere sustenabilă a calității vieții este aceea a sprijinirii 
mediului de afaceri, pentru că de aici vin resursele pentru toate proiectele de investiții în infrastructura 
județeană, fie ea educațională, de sănătate, de transport. Îmi doresc un mediu de afaceri sănătos și 
competitiv. În același timp, reafirm că nu mă las intimidat de așa-zișii oameni de afaceri, de cei pentru 
care doar interesele personale și financiare contează!" 

 
 
           1.2. Amenajarea teritoriului, urbanism și locuințe, servicii publice de gospodărire 
comunală   2018 
 

a) Urbanism și amenajarea teritoriului  
 
 Autorizaţiile de construire eliberate pentru clădirile rezidenţiale de către administraţiile locale 
din judeţul Ilfov au fost în număr de 5512 în anul 2017, din care 3221 în mediul urban (58,4%) şi 
2291 în mediul rural (41,6%). 
 Comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2016, numărul acestora a crescut cu 824 
autorizaţii, respectiv cu +17,6%. 
 Ca şi în cazul locuinţelor terminate, judeţul Ilfov deţine supremaţia în ţară în ceea ce priveşte 
numărul de autorizaţii eliberate pentru cladiri rezidenţiale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evoluţia lunară a numărului de autorizaţii eliberate, în judeţul ILFOV
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Autorizaţii de construcţii eliberate pentru clădiri rezidenţiale  
(exclusiv cele pentru colectivităţi) 

Top Judeţe Anul 2017 
(număr) 

Anul 2017 faţă 
de anul 2016 

(+/- autorizaţii) 

Anul 2017 
faţă de 

anul 2016 
(%) 

 Total ţară 41603 +2950 107,6 

1 ILFOV 5512 +824 117,6 

2 Timiş 2868 +333 113,1 

3 Iaşi 2590 +381 117,2 

4 Suceava 2451 +305 114,2 

5 Cluj 1703 -618 73,4 

6 Constanţa 1522 +25 101,7 

7 Bihor 1438 +354 132,7 

8 Argeş 1434 +116 108,8 

9 Prahova 1307 +92 107,6 

10 Dâmboviţa 1217 +21 101,8 

11 Galaţi 1086 +37 103,5 

12 Bacău 1078 +33 103,2 

13 Dolj 1045 +157 117,7 

14 Maramureş 1042 -91 92,0 

15 Arad 944 -26 97,3 

16 Neamţ 924 +95 111,5 

17 Vrancea 866 +108 114,2 

18 Braşov 847 +368 176,8 

19 Mureş 829 +68 108,9 

20 Municipiul Bucureşti 761 -25 96,8 

21 Sibiu 746 -9 98,8 

22 Bistriţa-Năsăud 725 +68 110,4 

23 Satu Mare 684 +80 113,2 

24 Alba 651 +46 107,6 

25 Giurgiu 648 +61 110,4 

26 Olt 629 +24 104,0 

27 Botoşani 570 +87 118,0 

28 Ialomiţa 491 -139 77,9 

29 Brăila 478 +63 115,2 

30 Vaslui 469 -50 90,4 

31 Gorj 465 -8 98,3 

32 Vâlcea 451 +37 108,9 

33 Buzău 438 +42 110,6 

34 Călăraşi 436 -21 95,4 

35 Sălaj 395 +20 105,3 

36 Harghita 368 +37 111,2 

37 Hunedoara 362 +50 116,0 

38 Mehedinţi 348 +48 116,0 

39 Teleorman 236 +7 103,1 

40 Caraş-Severin 206 -7 96,7 

41 Tulcea 176 +11 106,7 

42 Covasna 167 -54 75,6 

   
Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism Ilfov s-a întrunit în anul 2016 

în 17 de ședințe iar în anul 2017 în 16 ședințe. 
 
 
 
 
 



 
 

28

 
 

 
b) Locuințe   2018 

 
 

În anul 2017, volumul lucrărilor de construcţii la nivelul judeţului Ilfov a fost în creştere cu 
0,8% faţă de anul 2016, iar la nivel naţional volumul lucrărilor de construcţii a crescut cu 1,5%. 

Din volumul total de lucrări de construcţii realizate în judeţul Ilfov, în anul 2017, 61,0% sunt 
lucrări de construcţii noi (60,9% în anul 2016 şi creşte cu +0,9% ca volum faţă de anul 2016), 33,0% 
sunt lucrări de întreţinere şi reparaţii curente (30,9% în anul 2016 şi creşte cu +7,7% ca volum faţă 
de anul 2016), 6,0% sunt lucrări de reparaţii capitale (8,2% în anul 2016 şi scade cu -26,3% ca 
volum faţă de anul 2016).  
 

Construcţii pe elemente de structură 

Ţară / Judeţ 
Anul 2017 

-milioane lei- 
preţuri curente 

Anul 2017 faţă 
de anul 2016  

(%) 

Total ţară 51343,2 101,5 

     - construcţii noi 35522,4 112,8 

     - reparaţii capitale 5528,7 89,1 

     - întreţinere şi reparaţii curente 10292,1 80,0 

ILFOV 814,2 100,8 

     - construcţii noi 496,3 100,9 

     - reparaţii capitale 48,8 73,7 

     - întreţinere şi reparaţii curente 269,1 107,7 

 
 

Structura construcţiilor din judeţul ILFOV
- anul 2017 (%)

Lucrări de 
construcţii noi

61,0%

Lucrări de 
întreţinere şi 

reparaţii curente
33,0%

Lucrări de 
reparaţii capitale

6,0%

 
 

Locuinţe terminate – anul 2017 
 

În anul 2017, s-au dat în folosinţă, în judeţul Ilfov, 5848 locuinţe (3481 în mediul urban şi 
2367 în mediul rural). 

Faţă de aceeaşi perioadă a anului 2016, numărul total al locuinţelor terminate şi date în 
folosinţă a fost mai mic cu -336 locuinţe (-5,4%). Pe medii de rezidenţă, în urban numărul 
locuinţelor terminate a fost mai mic cu -405 locuinţe (-10,4%), în timp ce, în rural a fost mai mare 
cu +69 locuinţe (+3,0%).  

Locuinţele terminate au avut ca sursă de finanţare exclusivă fondurile private ale populaţiei 
în ambele perioade analizate. 

În anul 2017, judeţul Ilfov se situează pe primul loc, deţinând 11,0% din totalul locuinţelor 
terminate la nivelul ţării, urmat la egalitate ca pondere de judeţul Cluj (11,0%), Timiş (7,5%), 
Municipiul Bucureşti (6,9%), Constanţa (6,5%) şi Iaşi (6,3%). 
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Top Judeţe 
2017 Anul 2017 faţă 

de anul 2016  
(+/- locuinţe) 

Anul 2017 faţă 
de anul 2016 

(%) număr 

 Total ţară 53301 +1095 102,1 
1 ILFOV 5848 -336 94,6 
2 Cluj 5844 +623 111,9 
3 Timiş 4020 +329 108,9 
4 Municipiul Bucureşti 3685 -153 96,0 
5 Constanţa 3457 +201 106,2 
6 Iaşi 3363 -488 87,3 
7 Sibiu 2886 +190 107,0 
8 Braşov 2509 +641 134,3 
9 Suceava 1956 -93 95,5 

10 Prahova 1459 +241 119,8 
11 Argeş 1425 -224 86,4 
12 Bihor 1315 +175 115,4 
13 Dâmboviţa 1219 +44 103,7 
14 Dolj 972 +73 108,1 
15 Mureş 959 +295 144,4 
16 Neamţ 890 -5 99,4 
17 Bacău 863 -170 83,5 
18 Satu Mare 727 +141 124,1 
19 Arad 721 +11 101,5 
20 Bistriţa-Năsăud 704 +56 108,6 
21 Vrancea 701 -162 81,2 
22 Galaţi 691 -51 93,1 
23 Maramureş 631 -143 81,5 
24 Botoşani 596 +27 104,7 
25 Alba 577 +105 122,2 
26 Vâlcea 526 -105 83,4 
27 Brăila 511 +75 117,2 
28 Buzău 471 +44 110,3 
29 Giurgiu 458 +30 107,0 
30 Vaslui 414 -115 78,3 
31 Olt 390 +29 108,0 
32 Ialomiţa 361 +8 102,3 
33 Hunedoara 298 +23 108,4 
34 Călăraşi 289 -45 86,5 
35 Sălaj 261 -28 90,3 
36 Tulcea 252 +61 131,9 
37 Gorj 235 -12 95,1 
38 Harghita 234 -49 82,7 
39 Mehedinţi 192 -12 94,1 
40 Teleorman 146 -45 76,4 
41 Covasna 131 -75 63,6 
42 Caraş-Severin 114 -16 87,7 
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c) Servicii publice de gospodărire comunală 
 

 
ALIMENTAREA CU APĂ POTABILĂ: 

Lungimea totală a rețelelor de distribuție a apei potabile (km): 

 Regiunea București-
Ilfov (km) 

Județul Ilfov – total 
(km) 

2015 3499,2  962,8 
2016 3796,4 995 
Sursa: INS - IDDT 

Numărul unităților administrativ-teritoriale din județul Ilfov cu rețea de distribuție a apei potabile: 

 Unități administrativ-
teritoriale racordate la 
rețeaua de alimentare cu apă: 

Din care: 
Urban: Rural: 

2015 28 8 20 
2016 28 8 20 
Sursa: INS - IDDT 

Populația deservită de sistemul public de alimentare cu apă (număr persoane): 

 Regiunea București-Ilfov Județul Ilfov 
2015 1877158 147116 
2016 1880278 141308 
Sursa: INS – ISR TEMPO 

Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor (mii mc) 

 Regiunea București-Ilfov Județul Ilfov 
Total: Consumatori 

casnici: 
Total: Consumatori 

casnici: 
2015 137507 101184 8339 7004 
2016 137876 101634 8738 7623 
Sursa: INS - IDDT 

 

Volumul de apă distribuită (mii m3 /an): 

 Regiunea București-Ilfov Județul Ilfov 
2015 188259,2 7253,7 
2016 152907,1 8097,5 
Sursa: INS - IDDT 

CANALIZAREA ȘI EPURAREA APELOR UZATE: 

Lungimea totală simplă a rețelelor de canalizare (km): 

 Regiunea București-
Ilfov 

Județul Ilfov 

2015 4743,3 804,3 
2016 4870,7 883,9 
Sursa: INS – IDDT 
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Numărul unităților administrativ-teritoriale cu rețea de canalizare: 

 Unități administrativ-
teritoriale cu rețea de 
canalizare: 

Din care: 
Urban: Rural: 

2015 27 8 19 
2016 27 8 19 
Sursa: INS - IDDT 

Cantitatea de ape uzate evacuate (mii m3 /an): 

 Regiunea București-Ilfov Județul Ilfov 
2015 340464,1 31191,33 
2016 322282 7950 
Sursa: INS - IDDT 

Populația conectată la stațiile de epurare a apelor uzate (număr persoane): 

 Regiunea București-Ilfov Județul Ilfov 
2015 1795774 69800 
2016 1830109 93925 
Sursa: INS – IDDT 

Locuitori cu locuințe conectate la sisteme de canalizare și epurare a apelor uzate (număr persoane): 

 Stații de epurare 
orășenești 

Din care: 
Stații de epurarea 
orășenești cu treaptă 
primară: 

Stații de epurare 
orășenești cu treaptă 
secundară: 

2015 69800 38840 30960 
2016 93925 50961 42164 
Sursa: INS – ISR TEMPO 

GOSPODĂRIREA DEȘEURILOR 

Cantitatea de deșeuri menajere colectate pe locuitor (kg/locuitor.an): 

 Regiunea București-Ilfov Județul Ilfov 
2010 442 516 
2011 376 311 
Sursa: INS – IDDT 

Gradul de acoperire a populației cu servicii de salubritate (%): 

 Regiunea București-Ilfov Județul Ilfov 
2010 99 96 
2011 94 82 
Sursa: INS - IDDT 

Rata de reciclare a deșeurilor municipale colectate (%) 

 Regiunea București-Ilfov Județul Ilfov 
2010 2,16 1,39 
2011 4,34 0,47 
Sursa: INS – IDDT 
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ENERGIE  

Energie termică livrată către populație (Gcal.): 

 Regiunea București-Ilfov Județul Ilfov  
2015 3837893 9206 
2016 3778008 9203 
 

Lungimea conductelor de distribuție a gazelor naturale (km): 

 Județul Ilfov 
2015 1967,7 
2016 2084,3 
 

 
 

1.3.  Stadiul realizării programului de investiții 2018 
 

 

 
În anul 2017, volumul total de investiţii realizat de către agenţii economici aflaţi în eşantionul 

judeţului Ilfov a fost în creştere cu +2,1% faţă de anul 2016, iar la nivel naţional, s-a înregistrat o 
creştere cu +6,4%.  

Cea mai mare pondere în structura investiţiilor din judeţ, de 72,9%, o deţin unităţile din sectorul 
privat (capital social privat românesc sau românesc şi străin), în creştere cu +9,7% ca volum de 
investiţii faţă de anul 2016. 
 

Investiţii nete realizate pe elemente de structură 

Ţară / Judeţ 
Anul 2017 

-milioane lei- 
preţuri curente 

Anul 2017 faţă 
de 2016  

(%) 
Total ţară  77964,9  106,4 

Lucrări de construcţii noi 35522,4  104,9 

Utilaje (inclusiv mijloace de transport) 32255,2 103,9 

Alte cheltuieli  10187,3 117,4 

ILFOV 2090,2 102,1 

Lucrări de construcţii noi 740,1 103,6 
Utilaje (inclusiv mijloace de transport) 1199,7 101,1 
Alte cheltuieli  150,4 103,6 

 
 

Celelalte forme de proprietate deţin următoarele ponderi în volumul de investiţii realizat la 
nivelul judeţului: proprietatea integrală straină 17,5% (19,4% în anul 2016 şi scade cu     -8,1% ca 
volum faţă de anul 2016), proprietatea publică de interes naţional şi local 4,2% (7,2% în anul 2016 şi 
scade cu -40,9% ca volum faţă de anul 2016), proprietatea integrală de stat 3,9% (3,5% în anul 2016 
şi creşte cu +15,4% ca volum faţă de anul 2016), proprietatea mixtă 1,5% (2,1% în anul 2016 şi 
scade cu -24,2% ca volum faţă de anul 2016).  

În structură, la nivelul judeţului Ilfov, 35,4% sunt lucrări de construcţii (34,9% în anul 2016 
şi creştere cu +3,6% ca volum faţă de anul 2016), 34,1% sunt utilaje cu montaj şi fără montaj 
(33,7% în anul 2016 şi creştere cu +3,2% ca volum), 23,3% sunt mijloace de transport (24,3% în 
anul 2016 şi scădere cu -2,0% ca volum) şi 7,2% alte cheltuieli de investiţii (7,1% în anul 2016 şi 
creştere cu +3,6% ca volum faţă de anul 2016).  
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Obiectivele de investiții finanțate prin PNDL, în perioada 2017-2020, cu Ordine MDRAP 

apaaprobate,  sunt în număr de 52, cu un total de 368.445.693,77 lei, în localitățile: 1 Decembrie, 
BalAfumați, Berceni, Brănești, Buftea, Cernica, Ciorogărla, Clinceni, Copăceni, Corbeanca, Dascălu 
Do Dobroești, Domnești, Dragomirești- Vale, Grădiștea, Gruiu, Jilava,   Moara Vlăsiei,  Mogoșoaia,    
      Bragadiru, Chitila,  Măgurele,  Otopeni,  Pantelimon,  Voluntari,  Periș,  Petrăchioaia,  Snagov,  
      Ștefăneștii de Jos, Tunari, Vidra. 
PROGRAMUL NATIONAL PRIVIND CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR 

DE LOCUINȚE 

 Unitatea 
administrativ-
teritorială 

Numărul apartamentelor cuprinse în program Valoarea alocată prin 
Program Total Finanțate 

2016 1.1 Decembrie 154 154 272.567,3 
2.Brănești 32 32 201.218,78 
3.Buftea 721 721 3.219.131,55 
4.Chitila 49 49 214.998,42 
5.Cornetu 107 107 102.202,01 
6.Jilava 131 - - 
7.Măgurele 119 - - 
8.Pantelimon 108 108 417.106,32 
9.Snagov 75 75 808.738,06 
Total 1496 1246 5.235.962,44 

2017 1.1 Decembrie 154 154 175.464,51 
2.Buftea 561 561 1.633.002,03 
3.Jilava 113 - - 
4.Pantelimon 18 - - 
5.Snagov 39 39 471.046,28 
Total 885 754 2.279.512,82 

 
Proiectele legate de infrastructura căilor de comunicație, aflate sub îndrumarea diverselor 

instituții ( CNAIR, Consiliul Județean Ilfov, Ministerul Transporturilor) în derulare la Oficiul de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov sunt: 
1. Autostrada A3-București – Brașov, identificat în cadrul județului Ilfov pe teritoriul a 7 UAT -uri 
Voluntari, Ștefăneștii de Jos, Dascălu, Moara Vlăsiei, Snagov, Gruiu,  Nuci.  

Au fost înscrise în cartea funciară sectoare corespunzătoare coridorului de expropriere pe 
UAT Ștefăneștii de Jos, UAT Moara Vlăsiei,(parțial), UAT Snagov(parțial). 

Au fost depuse spre recepție și înscriere în cartea funciară toate coridoarele de expropriere 
corspunzătoare A3 și sunt în lucru UAT Voluntari, , Moara Vlăsiei, Snagov, Gruiu(primă încriere) și 
sunt ăn lucru documentații de actualizare pentru UAT Ștefăneștii de Jos și Dscălu, pentru UAT Nuci 
documentație de primă înscriere a fost respinsă. 

 

 

Structura investiţiilor judeţului ILFOV pe tipuri de 
investiţii - anul 2017 (%)

Utilaje 
(inclusiv 

mijloace de 
transport)

57,4%

Alte investiţii
7,2%

Lucrări de 
construcţii 

noi
35,4%

Structura investiţiilor în România pe tipuri de 
investiţii - anul 2017 (%)

Alte investiţii
13,0%

Utilaje 
(inclusiv 

mijloace de 
transport)                                     

41,4%

Lucrări de 
construcţii 

noi
45,6%
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2. Inelul II al Centurii București la profil de autostradă denumit A0 – proiect desfășurat pe 24  
UAT-uri. CNAIR a transmis în format digital amplasamentul corespunzător studiului de 
fezabilitate pentru zona de sud  a Centurii Autostrada București ce se suprapune cu 13 UAT -uri 
cu mențiunea că acestă variantă poate suferi revizuiri odată cu întocmirea proiectului tehnic. 

3. Realizare perdele forestiere de protecție a căilor de comunicații DN4 pe 4 tronsoane – OCPI  a 
recepționat amplasamente corespunzătoare coridorului de expropriere ce vor sta la baza HG 
pentru imobilelel aferente localității Popești – Leordeni. 

4. Realizarea unor sensuri giratorii la intersecția DJ602 și str.Independenței respectiv la intersecția 
dintre DJ602 și str.Agricultori din orașul Buftea – au fost recepționate amplasamente 
corespunzătoare coridorului de expropriere ce vor sta la baza HG în baza cărora se va face 
intabularea coridorului de expropriere și exproprierea imobileleor afectate. 

5. Reabilitare și modernizare DJ 101, aferent UAT-urilor Balotești, Grădiștea, moara Vlăsiei, Gruiu 
– amplasamente recepționate îm 2017 

6. Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeropoertuare la Aeroportul Internațional 
Henri Coandă – București – au fost recepționate 12 trupuri. 

7. Modernizarea liniei de cale ferată București Nord-aeroport internațional Henri Coandă București 
– s-a recepționat suportul topografic necesar studiului de fezabilitate  
 

8. uaturmărit realizarea și desfășurarea contractelor de finanțare încheiate în cadrul Programului 
Național de Cadastru și Carte Funciară. 

- între OCPI pe de o parte și unități administrativ teritoriale: UAT Periș, Berceni 
(aproximativ 2940 imobile),  

- între UAT pe de o parte si prestatorii persoane fizice/juridice: UAT Mogoșoaia(7430 
imobile ), Măgurele (1040 imobile), Petrăchioaia, (680 imobile) și Vidra (16500 imobile). 
           A urmărit realizarea si desfășurarea contractelor de realizare a lucrarilor de inregistrare 
sistematica în desfășurare UAT 1 Decembrie(8162 imobile), UAT Copăceni (4428 imobile), 
Clinceni. (13473 imobile). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Astfel, în cursul anului 2017 s-a realizat înscrierea a 6211 imobile în aplicația ETerra, s-au 
recepționat în copie spre publicare 8162 imobile (UAT 1 Decembrie), s-au încheiat contracte în 
diferite tipuri de finanțare care însumează 21160 imobile (Berceni, Măgurele, Periș, Petrăchioaia, 
Vidra), s-au pus la dispoziție informațiile necesare întocmirii documentelor de licitație pentru 
realizarea lucrărilor de inregistrare sistematica în UAT Brănești. 
              În anul 2017, s-au gestionat lucrări de înregistrare sistematică aflate în derulare pentru un 
număr de 50225 imobile. 

De asemenea, tot în cursul anului 2017, la solicitarea UAT Brănești și UAT Stefăneștii de 
Jos s-au furnizat informatii în vederea organizării procedurilor de achiziție pentru lucrări de cadastru 
sistematic pe întreg UAT-ul, asemenea și pentru UAT Periș pentru restul suprafeței care nu a făcut 
parte din contractul de finanțare, UAT Brănești este în etapa de deschidere a ofertelor. 

Astfel, se realizează lucrări de cadastru sistematic pe 7 din cele 40 de UAT-uri ale județului 
llfov în integralitate și parțial pe UAT Berceni, Periș, Petrăchioaia. 

 
1.4.  Comerț și protecția consumatorului  

 
Volumul exportului, după sediul agentului exportator, a fost în primele 10 luni ale anului 

2017 de 1958,2 mil euro FOB1, reprezentând 3,7% din total ţară şi în scădere cu 0,6% ca volum faţă 

 
1 Exportul FOB - (în limba engleză Free on Board - Liber la bord, reprezintă preţul la frontiera română, care include valoarea bunului, toate cheltuielile de transport 

până la punctul de îmbarcare, precum şi toate taxele suportate pentru ca bunul să fie încărcat la bord). 
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de perioada similară din anul 2016 (faţă de +9,6% la nivel naţional). Judeţul Ilfov se situează pe 
locul al 8-lea după judeţele Sibiu şi Alba după volumul exportului. 

Volumul importului, după sediul agentului importator, a fost de 5574,8 mil euro CIF2 în 
primele 10 luni din anul 2017, reprezentând 8,9% din total ţară şi în creştere cu 19,6% ca volum faţă 
de perioada similară a anului 2016 (faţă de +12,4% la nivel naţional). Din punct de vedere al 
volumului de import judeţul Ilfov se situează pe locul al 2-lea după Municipiul Bucureşti. 

Gradul de acoperire al importurilor cu exporturi a fost în această perioadă de 38,1%, 
rămânând practic neacoperite cu exporturi o valoare de importuri de 3187,5 mil euro FOB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cumulat 1.I-31.X.2017 faţă de cumulat 1.I-31.X.2016 (%) 
T 
o 
p 

Judeţe Export 
FOB 

T 
o 
p 

Judeţe Import 
FOB 

T 
o 
p 

Judeţe 
Sold 

(Export FOB-
Import FOB) 

1 Alba 200,4 1 Alba 177,9 1 Constanţa 405,4 

2 Sălaj 127,0 2 Galaţi 152,2 2 Satu Mare 286,6 

3 Galaţi 124,9  Judeţ nespecificat 128,8 3 Mureş 239,4 

4 Suceava 123,1 3 Dolj 128,6 4 Alba 233,0 

5 Cluj 119,8 4 Ialomiţa 123,8 5 Gorj 166,7 

6 Olt 116,2 5 Olt 123,3  Total ţară 149,2 

7 Iaşi 113,6 6 Cluj 121,4 6 Giurgiu 141,9 

8 Prahova 113,5 7 Tulcea 121,2 7 Sălaj 138,8 

9 Vâlcea 112,7 8 Călăraşi 120,2 8 ILFOV 136,6 

10 Gorj 112,2 9 Giurgiu 120,0 9 Bistriţa-Năsăud 133,3 

11 Braşov 111,3 10 ILFOV 119,6 10 Harghita 132,4 

12 Bacău 111,0 11 Teleorman 119,4 11 Cluj 124,5 

13 Sibiu 110,5 12 Constanţa 118,6 12 Covasna 123,9 

14 Maramureş 110,2 13 Vâlcea 118,6 13 Braşov 122,2 

15 Dolj 110,2 14 Sălaj 118,6 14 Prahova 116,1 

16 Municipiul Bucureşti 110,1 15 Botoşani 116,5 15 Hunedoara 116,0 

 Total ţară 109,6 16 Dâmboviţa 116,4 16 Bacău 114,9 

17 Hunedoara 109,3 17 Brăila 114,8 17 Maramureş 114,4 

18 Mehedinţi 109,3 18 Iaşi 114,3 18 Timiş 112,8 

 
2 Importul CIF -  (în limba engleză Cost, Insurance, Freight - Cost, Asigurare, Navlu, reprezintă preţul la frontiera română, care cuprinde atât elementele 

componente ale preţului FOB, cât şi costurile asigurării şi transportului internaţional). 
I.N.S. evaluează importurile CIF în preţuri FOB pe baza unui coeficient de transformare CIF/FOB de 1,0834 stabilit printr-o cercetare efectuată la principalele societăţi 
comerciale de profil. 
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19 Buzău 108,8 19 Prahova 114,1 19 Buzău 112,3 

20 Neamţ 108,8 20 Sibiu 113,9 20 Olt 109,6 

21 Dâmboviţa 108,4  Total ţară 112,4 21 Municipiul Bucureşti 109,1 

22 Timiş 107,3 21 Bacău 111,9 22 Mehedinţi 108,8 

23 Satu Mare 106,7 22 Municipiul Bucureşti 109,6 23 Iaşi 108,4 

24 Botoşani 106,5 23 Braşov 109,6 24 Neamţ 104,6 

25 Ialomiţa 106,4 24 Suceava 109,6 25 Vâlcea 102,5 

26 Bistriţa-Năsăud 105,6 25 Mehedinţi 109,5 26 Sibiu 102,4 

27 Covasna 104,5 26 Neamţ 109,4 27 Vaslui 98,7 

28 Arad 104,1 27 Vrancea 108,6 28 Argeş 97,7 

29 Argeş 104,0 28 Maramureş 108,3 29 Arad 94,0 

30 Constanţa 103,7 29 Mureş 107,6 30 Caraş-Severin 91,3 

31 Brăila 103,4 30 Harghita 107,5  Judeţ nespecificat 88,0 

32 Vaslui 103,2 31 Buzău 107,2 31 Bihor 78,0 

 Judeţ nespecificat 102,9 32 Argeş 106,9 32 Botoşani 77,6 

33 Vrancea 102,9 33 Hunedoara 106,6 33 Dâmboviţa 72,9 

34 Harghita 102,4 34 Arad 106,4 34 Călăraşi 63,1 

35 Giurgiu 101,2 35 Timiş 105,8 35 Dolj 56,1 

36 ILFOV 99,4 36 Vaslui 104,9 36 Suceava 52,2 

37 Bihor 99,4 37 Satu Mare 102,3 37 Brăila 9,0 

38 Teleorman 96,5 38 Covasna 101,8 38 Vrancea -8,8 

39 Călăraşi 95,3 39 Bihor 100,4 39 Tulcea -50,8 

40 Caraş-Severin 93,5 40 Gorj 100,3 40 Galaţi -137,1 

41 Mureş 92,8 41 Bistriţa-Năsăud 98,2 41 Ialomiţa -522,5 

42 Tulcea 65,0 42 Caraş-Severin 94,7 42 Teleorman -9133,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

În structura exporturilor FOB în perioada 1.I.-31.X.2017, şase secţiuni ale Nomenclatorului 
Combinat (NC) deţin 76,0% din totalul exporturilor. 

Principalele modificări structurale survenite în evoluţia pe secţiuni NC a exporturilor FOB, 
în perioada 1.I.-31.X.2017 faţă de perioada 1.I.-31.X.2016, constau în: majorarea ponderilor în total 
exporturi FOB pentru următoarele secţiuni din NC: Maşini, aparate şi echipamente electrice; 
aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginea (+2,5 puncte procentuale),  Materiale 
plastice, cauciuc şi articole din acestea şi Piei crude, piei tăbăcite, blănuri şi produse din acestea 
(+1,7 puncte procentuale), Metale comune şi articole din acestea (+1,2 puncte procentuale) şi 
Produse minerale (+0,6 puncte procentuale) și diminuarea ponderilor în total exporturi FOB la 
următoarele secţiuni din NC: Produse alimentare, băuturi şi tutun (-6,8 puncte procentuale) şi 
Produse vegetale (-2,2 puncte procentuale). 

În dinamică, cele mai însemnate creşteri ale exportului FOB în perioada 1.I.-31.X.2017 faţă 
de perioada 1.I.-31.X.2016, sunt date în ordine de grupele: Piei crude, piei tăbăcite, blănuri şi 
produse din acestea (de +2,2 ori), Produse minerale (+48,9%), Articole din piatră, ciment, 
ceramică, sticlă şi din alte materiale similare (+25,3%), Maşini, aparate şi echipamente electrice; 
aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginea (+19,3%), Animale vii şi produse 
animale (+17,8%). Cele mai semnificative scăderi sunt date de grupele: Produse vegetale (-33,9%), 
Produse alimentare, băuturi şi tutun (-25,6%), Produse din lemn, plută şi împletituri din nuiele (-
19,1%) şi Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale (-6,8%). 

În structura importurilor CIF în perioada 1.I.-31.X.2017, şapte secţiuni ale Nomenclatorului 
Combinat (NC) deţin 80,3% din totalul importurilor. 
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Principalele modificări structurale survenite în evoluţia pe secţiuni NC a importurilor CIF, în 
perioada 1.I.-31.X.2017 faţă de perioada 1.I.-31.X.2016, constau în: majorarea ponderilor în total 
importuri CIF pentru următoarele secţiuni din NC: Mijloace de transport (+3,1 puncte procentuale), 
Maşini, aparate şi echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginea 
(+2,5 puncte procentuale) şi Produse minerale (+1,0 puncte procentuale) și diminuarea ponderilor în 
total importuri CIF la următoarele secţiuni din NC: Produse ale industriei chimice şi ale industriilor 
conexe (-1,7 puncte procentuale), Produse vegetale (-1,1 puncte procentuale), Produse alimentare, 
băuturi şi tutun (-0,9 puncte procentuale), Metale comune şi articole din acestea (-0,8 puncte 
procentuale) şi Materii textile şi articole din acestea (-0,7 puncte procentuale) . 

În dinamică, cele mai însemnate creşteri ale importului CIF în perioada 1.I.-31.X.2017 faţă 
de perioada 1.I.-31.X.2016, sunt date în ordine de grupele: Piei crude, piei tăbăcite, blănuri şi 
produse din acestea (+97,8%), Produse minerale (+45,2%), Mijloace de transport (+38,7%), 
Maşini, aparate şi echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginea 
(+38,0%) şi Produse din lemn, plută şi împletituri din nuiele (+27,8%). Cele mai semnificative 
scăderi s-au înregistrat la grupele: Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale (-12,2%), Pastă de lemn, 
deşeuri de hârtie sau de carton; hârtie, carton şi articole din acestea (-5,7%) şi Materii textile şi 
articole din acestea (-3,8%). 
 Principala ţară de destinaţie a exporturilor realizate de agenţii economici din judeţul Ilfov o 
reprezintă Italia care, în perioada 1.I-31.X.2017, deţinea o pondere de 17,8% (347988 mii EURO) 
din valoarea totală a exporturilor, în scădere cu 21,8% ca volum faţă de perioada 1.I-31.X.2016, 
urmată de Germania cu o pondere de 10,5% (206525 mii EURO), în creştere cu 17,6% ca volum 
faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent și de Bulgaria cu o pondere de 9,7% (188991 mii 
EURO), în scădere cu 0,4% ca volum faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. 
 Principala ţară de provenienţă a importurilor realizate de agenţii economici din judeţul Ilfov 
o reprezintă Germania care, în perioada 1.I-31.X.2017, deţinea o pondere de 18,4% (1027066 mii 
EURO) din valoarea totală a importurilor, în creştere cu 9,6% ca volum faţă de perioada 1.I-
31.X.2016, urmată de Italia cu o pondere de 7,4% (414141 mii EURO), în creştere cu 34,2% ca 
volum faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, de China cu o pondere de 7,1% (394208 mii 
EURO), în creştere cu 37,4% ca volum faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent și de Olanda cu o 
pondere de 6,9% (383383 mii EURO), în creştere cu 3,4% ca volum faţă de aceeaşi perioadă a 
anului precedent. 
 
 

 
Structura exporturilor FOB/CIF, pe principalele ţări partenere,  

în perioada 1.I.-31.X.2017

Alte ţări
48,2%

Italia
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            Agenţii economici din judeţul Ilfov, care au desfăşurat activităţi de comerţ internaţional cu 
bunuri, au avut în perioada 1.I-31.X.2017 relaţii comerciale cu 159 de ţări, mai mult cu 5 ţări faţă de 
perioada 1.I-31.X.2016.  
            În perioada 1.I-31.X.2017, ca orientare geografică a exporturilor realizate de către agenţii 
economici cu sediul social în judeţul Ilfov, principala destinaţie o reprezintă cele 27 de state membre 
ale Uniunii Europene (UE-28) care deţin o pondere de 79,8% din valoarea totală a exporturilor. De 
asemenea principala zonă de provenienţă a importurilor o reprezintă tot statele membre ale Uniunii 
Europene (UE-28) care deţin o pondere de 72,3% din total importuri. 

Comerţul internaţional cu bunuri realizat de agenţii economici din judeţul Ilfov cu restul 
ţărilor lumii, în afara celor 27 state membre ale Uniunii Europene (UE-28), este distribuit în 
principal între celelalte ţări din Europa (11,1% din exporturi şi 10,5% din importuri), Asia (6,0% din 
exporturi şi 10,5% din importuri), Africa (1,2% din exporturi şi 0,8% din importuri) şi America 
(1,2% din exporturi şi 5,9% din  

Dintre acțiunile tematice de control desfășurate de către Comisariatul Județean pentru 
Protecția Consumatorilor Ilfov în perioada analizată, se remarcă cele de verificare a respectării 
prevederilor legale în domeniul prestării serviciilor de bunuri și produse alimentare precum și în 
domeniul prestarilor de servicii nealimentare 

Activitatea de control a comisarilor din cadrul Comisariatului, în anul 2017, s-a concretizat 
în încheierea a peste 471 PVCC-uri  aplicându-se amenzi contravenționale în valoare totală de 
1.050.000 lei, ca urmare a controalelor efectuate asupra operatorilor economici. 

      În anul 2016, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Ilfov, în cadrul 
acțiunilor tematice de control, a verificat respectarea prevederilor legale privind siguranța jucăriilor, 
inclusiv în comertul online, fiind verificati 717 operatori economici cu o valoare a jucăriilor 
controlate de 8.920.077 lei și 17 operatori economici-site-uri de prezentare si publicitate, la 7 dintre 
aceștia s-au depistat abateri de la prevederile legale.  
 

STAREA SOCIALĂ    2018 
 

2.1. Starea de sănătate și educație a populației 
 
 

a) Sănătate 
 

 
Asistenta medicala a populatiei judetului Ilfov a fost asigurata in anul 2018  de urmatoarele 

categorii de furnizori de servicii medicale publice si private: 
furnizori de servicii de  asistenta medicala primara : 168 cabinete de medicina de familie din 
care 122 cabinete individuale, 2 cabinete asociate ( cu 4 medici MF), 3 societati civile medicale cu 8 
medici MF si 34 cabinete de medicina de familie  in cadrul unor unitati sanitare tip SRL . 
 furnizori de servicii de asistenta de medicina dentara: 202 cabinete de medicina dentara din care 
113 cabinete medicale individuale , 3 cabinete medicale asociate cu 6 medici si 2 societati civile 
medicale cu cate  1 medic, precum si  81 unitati sanitare tip SRL cu cabinete de medicina dentara. 
furnizori de servicii de asistenta de  specialitate  ambulatorie : 315 cabinete de specialitate din 
care 32 cabinete medicale individuale, 283 cabinete de specialitate in unitati sanitare  tip SRL si 6 
societati civile medicale cu 16 cabinete de specialitate.  
furnizori de servicii  paraclinice: 15 laboratoare de analize medicale si 6 cabinete de radiologie si 
imagistica medicala . 
furnizori de servicii  de  asistenta  medicala spitaliceasca : 3 spitale publice si  6 spitale private  
furnizori de  servicii de asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si spitaliceasca : 
UNITATEA DE PRIMIRI URGENTA din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Ilfov, 
camera de garda din cadrul Spitalului de Obstetrica-Ginecologie Buftea si camera de garda in cadrul 
Spitalului de Psihiatrie”Eftimie Diamandescu” Balaceanca. 
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unitati medico-sociale : 1 (Centrul Judetean de Asistenta Medico-sociala pentru Bolnavi Cronici 
Domnesti) 
farmacii : 81 in contract cu CAS Ilfov. 
asistenti medicali comunitari: 12 
mediatori sanitari romi: 15 
Asistenta medicala scolara si comunitara 
In judetul Ilfov functioneaza un numar de 191 unitati de invatamant ,din care 18  unitati de 
invatamant liceal, 84 unitati de invatamant primar si gimnazial ( 21 scoli cu clasele I-IV, 62 scoli cu 
clasele I-VIII si 1 scoala speciala), 88 unitati cu invatamant prescolar si 2 unitati conexe. 
Asistenta medicala scolara si asistenta medicala comunitara au fost preluate din anul 2010 de 
autoritatile publice locale, in prezent, in judetul Ilfov functioneaza 4 cabinete medicale scolare in 
Otopeni, Buftea, Chitila si Magurele unde isi desfasoara activitatea 1 medic scolar (cu  ½ norma) si 
6 asistente medicale. De asemenea, in judetul Ilfov isi desfasoara activitatea 12 asistenti medicali 
comunitari si 15 mediatori sanitari.  
Localitatile unde exista asistenti medicali comunitari sunt : oras Buftea, oras Chitila, oras Magurele, 
oras Pantelimon, comuna Afumati, comuna Branesti, comuna Clinceni, comuna Cernica, comuna 
Ganeasa, comuna Gruiu, comuna Mogosoaia, comuna Nuci.  
Localitatile cu populatie roma unde exista mediatori sanitari sunt : oras Buftea, oras Chitila,oras 
Pantelimon,comuna Balotesti, comuna Corbeanca, comuna Cornetu, comuna Ganeasa, comuna 
Glina, comuna Jilava, comuna Mogosoaia, comuna Stefanestii de Jos. 
Acoperirea cu servicii de asistenta medicala primara in judetul Ilfov –2017 
In toate localitatile judetului Ilfov exista cel putin un medic de familie . 
Localitatile in care s-a identificat un deficit de medici de familie, deficit stabilit de comisia paritara 
pentru asistenta medicala primara in vederea contractarii cu CAS Ilfov pentru anul 2018 (35 medici 
de familie) ,sunt urmatoarele: comuna Afumati(1),oras Bragadiru(1), comuna Chiajna(3), comuna 
Glina(1), comuna Jilava(1), comuna Mogosoaia(1), comuna Stefanestii de jos (1),comuna Tunari 
(1), comuna Vidra(1), orasul Chitila(3), oras Buftea (3), oras Otopeni (1),orasul  Pantelimon (7), 
orasul Popesti-Leordeni(3) si orasul Voluntari(7). 
Asistenta medicala spitaliceasca 
In anul 2018 , asistenta medicala spitaliceasca a fost asigurata in judetul Ilfov de 9 unitati sanitare cu 
paturi, 3 publice, al caror management a fost preluat de Consiliul Judetean Ilfov in anul 2010, din 
care unul reorganizat in Spital O-G in octombrie 2012 si 6 private, asigurandu-se urmatoarele 
specialitati: 
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Ilfov, a fost clasificat in categoria III in urma avizarii noii 
structuri a spitalului, dupa incheierea lucrarilor de reabilitare a spitalului in prima parte a anului 
2016, cu un numar de 371 paturi  si ambulatoriu integrat avand urmatoarea structura organizatorica: 
sectie Clinica medicina interna, compartiment gastro-enterologie, sectie cardiologie, sectie chirurgie 
generala cu compartiment de chirurgie plastica, microchirurgie reconstructiva, compartiment 
urologie, sectie neurologie, sectie clinica OG, compartiment neonatologie, compartiment medicina 
materno- fetala, sectie clinica ORL, sectie ATI, compartiment oncologie medicala, sectie clinica 
RMFB, compartiment ortopedie-traumatologie, Unitate de primiri urgente, farmacie, sterilizare, bloc 
operator, laborator analize medicale, laborator radiologie si imagistica medicala (RMN, CT), 
serviciu de anatomie patologica, serviciu de medicina legala, laborator de explorari functionale, 
compartiment de prevenire si control al infectiilor nosocomiale, centru de sanatate mintala,dispensar 
tbc, cabinet diabet zaharat, nutritie si boli metabolice si boli de nutritie,cabinet oncologie medicala, 
cabinet planificare  familiala . 
Spitalul de Psihiatrie “Eftimie Diamandescu” Balaceanca, cu un numar de 295 paturi , avand 
urmatoarea structura organizatorica: Sectie psihiatrie I, Sectie psihiatrie II, Sectie psihiatrie III, 
Sectie psihiatrie IV , Compartiment psiho-geriatrie; 
Spitalul de Obstetrica-Ginecologie Buftea, a fost  infiintat in octombrie 2012 prin reorganizarea 
Spitalului Orasenesc”Dr Maria Burghele” Buftea, cu un numar de 60 paturi  avand urmatoarea 
structura organizatorica:50 paturi spitalizare continua in specialitatile  O-G cu compartiment de 
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neonatologie, chirurgie generala si ATI, 10 paturi spitalizare de zi si ambulatoriu de specialitate cu 
cabinete in specialitatile: pediatrie, O-G, chirurgie generala, medicina interna, diabet zaharat si boli 
de nutritie, cardiologie, neurologie. 
Spitalul de ingrijiri paliative Sf. Irina, cu un numar de 39 paturi  
Spitalul Oxyygene cu un numar de 50 de paturi in specialitatea Geriatrie 
Spitalul Cardiorec - cu un  numar de 50 paturi recuperare cardiovasculara si ambulatoriu de 
specialitate (cardiologie, medicina interna,neurologie,diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, 
obstetrica-ginecologie, endocrinologie, ortopedie si traumatologie, chirurgie-generala, recuperare 
medicina fizica si balneologie) 
Spitalul RTC Radiology Therapeutic Center SRL  cu un numar de 8 paturi spitalizare de zi 
oncologie, radioterapie si ingrijiri paliative si ambulatoriu de  
specialitate ( oncologie, O-G, ORL radiologie  si imagistica medicala-CT) 
S.C. Bioderm Medical Center S.R.L. cu un numar de 4 paturi spitalizare de zi dermatologie. 
In vederea asigurarii unor servicii medicale de calitate, DSP Ilfov a desfasurat controale igienico - 
sanitare curente in cadrul unitatilor sanitare din judet, controale care au vizat verificarea respectarii 
legislatiei sanitare in vigoare privind conditiile igienico-sanitare generale de functionare specifice 
pentru fiecare categorie de unitate sanitara, efectuarea vaccinarilor si raportarea bolilor 
transmisibile, masurile in focar, recoltarea de teste de sanitatie, prevenirea infectiilor nozocomiale, 
efectuarea curateniei, dezinfectiei si sterilizarii, precum si utilizarea produselor biocide, gestionarea 
deseurilor medicale, aprovizionarea cu materiale sanitare si respectarea legii 349/2002.  
 Directia de Sanatate Publica Bucuresti functioneaza in baza Ordinului M.S. nr. 1078 din 
27.07.2010, publicat in Monitorul Oficial partea I nr. 550 din 05.08.2010 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare si functionare si structura organizatorica a directiilor de sanatate 
publica judetene si a Municipiului Bucuresti. 
participa la coordonarea acordarii primului ajutor calificat impreuna cu inspectoratele pentru situatii 
de urgenta si cu alte structuri ale Ministerului Sanatatii. 
organizeaza culegerea si prelucrarea datelor statistice de la toti furnizorii de servicii medicale, 
indiferent de forma de organizare, intocmesc si transmit rapoarte statistice periodice catre institutiile 
desemnate in acest scop. 
 Activitati realizate: 
 - intocmirea Raportului statistic anual de stat “SAN” pe anul 2017 pentru sectorul 
public pentru toate unitatile medico-sanitare cu paturi  si cabinete medicale din subordine  care 
functioneaza in spatii preluate in comodat si isi desfasoara activitatea in baza contractelor incheiate  
si a Raportului statistic anual de stat “SAN” pe anul 2017  pentru sectorul privat pentru 
unitatile medico farmaceutice particulare 

- Elaborarea lucrarii anuale: Sinteza  starii de sanatate a populatiei si activitatii medico-
sanitare din judetul Ilfov pe anul 2017 

 
-  Asigurarea bunei funcţionări a Reţelei de 40 de calculatoare si a accesului la Internet a intregii 

retele  
-   Realizarea şi înregistrarea certificatului digital calificat pentru semnătura electronică; 
-   Analiza, implementarea, modernizarea şi service pentru softurile din dotare(Ciel 

Contab/Salarii, Registru national de medici, EPIINFO, Monitorizari de cheltuieli) sau care 
urmează să fie implementate  
Asigurarea securităţii datelor;  
Asigurarea accesului la informaţiile cu caracter public prin site-ul propriu al instituţiei; 
Efectuarea operaţiilor de rutină legate de buna funcţionare a sistemului informatic, indexări, copieri, 
listări . 
In anul 2018 s-au eliberat 1 autorizatie de libera practica pentru activitati conexe actului 
medical (1 biolog ) 
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Verificarea dosarelor cu documentatia necesara pentru eliberarea/avizarea autorizatiilor unitatilor 
sanitare din judetul Ilfov pentru examinarea ambulatorie a candidatilor la obtinerea 
permisului de conducere si a conducatorilor de autovehicule sau tramvaie 
In anul 2018  s-a eliberat 6 autorizatie pentru examinarea ambulatorie a candidatilor la obtinerea 
permisului de conducere si a conducatorilor de autovehicule sau tramvaie pentru  o unitate sanitara 
din judetul Ilfov  . 
 In   2018  au fost eliberate un numar de 2668 documentatii de reglementare sanitara in vederea 
functionarii obiectivelor, din care:  

- Asistenta de specialitate =2154 
- Certificarea conformitatii =223 
- Autorizatii =291 

   In anul 2018  s-au inregistrat in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale partea I-a si partea a II-a 
din judetul Ilfov si partea a 3-a 53 de cabinete medicale:  
- 8 cabinete MF din care 4 in unitati tip SRL si 4 CMI 
 -17 cabinete de medicina dentara  
- 2 cabinete de medicina muncii  
-1 cabinet de psihiatrie in unitate tip SRL 
- 3 cabinete de oftalmologie in unitate tip SRL 
-1 cabinet de pediatrie in unitate tip SRL 
-2 cabinete de recuperare medicina fizica si balneologie in unitate tip SRl 
-4 cabinete dermatologie in unitati tip SRL 
-3 cabinete de neurologie 
-1 cabinet neurologie pediatrica in unitate tip SRL 
-1 cabinet de endocrinologie in unitate tip SRL 
-2 cabinete de oncologie in unitati tip SRL 
-2 cabinete de geriatrie si gerontologie 
-2 laboratoare medicale  
-1 cabinet de medicina generala 
-3 cabinete de practica tip SRL pentru activitati conexe actului medical ( kinetoterapie) 
In anul 2018 s-au desfiintat 13 cabinete medicale din care: 7 cabinete medicale  individuale de 
medicina de familie , 3 cabinete dentare   si  3 puncte de lucru ale unor unitati sanitare tip srl cu 
cabinete de specialitate 
Obiectiv : protejarea sanatatii populatiei impotriva principalelor boli care pot fi prevenite prin 
vaccinare 
Activitati: 
In anul 2018,  prin cabinetele medicilor de familie din judetul Ilfov au fost efectuate  52.599 
vaccinari : 
 
Tip vaccin Numar persoane vaccinate Acoperirea vaccinala 
BCG 1782 100 % 
Vaccin antihepatita B 1733 97.25 % 
Vaccin antihepatita B- diftero-
tetanic-pertussis-poliomielitic-
Hemophilus B 

11702 92.57 % 

Vaccin rujeolic-rubeolic- oreion 8183 72.26 % 
Vaccin diftero-tetano-pertussis-
poliomielitic la copiii in varsta 
de 6 ani 

2369 
 

58.50 % - lipsa vaccin 
incepand cu luna octombrie 
2018 

Vaccin diftero-tetanic la copiii 
in varsta de 14 ani 

3046 23.11 % - lipsa vaccin , nu am 
primit nicio doza de vaccin in 
anul 2018  

Vaccin pneumococic  10298 85.75 % 
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Vaccin antigripal 12837 42.79 % 
Vaccin VTA la gravide 649 35.27 % lipsa vaccin incepand 

cu luna octombrie 2018 
 
Au fost intocmite anchetele de estimare a acoperirii vaccinale, conform metodologiei unice : 
- in luna februarie 2018 pentru copiii nascuti in luna iulie 2016 (la varsta de 18 luni) – au fost 
investigati pentru antecedente vaccinale 131 copii din mediul urban, constatandu-se ca un numar de 
15 copii nu au fost vaccinati corespunzator varstei  
( 11 copii nu s-au prezentat la vaccinare fiind plecati din teritoriu, iar la 4 copii parintii au refuzat 
vaccinarea ) ; in mediul rural au fost investigati 185 copii, din care 29 nu au fost vaccinati 
corespunzator varstei ( 25 nu s-au prezentat la vaccinare fiind plecati din teritoriu, iar la 4 copii 
parintii au refuzat vaccinarea ) 
- in luna februarie 2018 pentru copiii nascuti in anul 2012 ( la varsta de 5 ani, la ROR doza a II-a ) si 
pentru copiii nascuti in anul 2003 ( la varsta de 14 ani, la dT)  - au fost investigati pentru 
antecedente vaccinale 1743 copii din mediul urban, constatandu-se ca un numar de 702 copii nu au 
fost vaccinati corespunzator varstei ( 269 copii nu s-au prezentat la vaccinare fiind plecati din 
teritoriu,  la 289 copii parintii au refuzat vaccinarea, iar pentru 144 copii nu a fost vaccin ) ; in 
mediul rural au fost investigati 2437 copii, din care 1025 nu au fost vaccinati corespunzator varstei ( 
537 nu s-au prezentat la vaccinare fiind plecati din teritoriu,  la 314 copii parintii au refuzat 
vaccinarea, iar pentru 174 copii nu a fost vaccin ) 
-  in luna august 2018 pentru copiii nascuti in luna iulie 2016 – au fost investigati pentru antecedente 
vaccinale 131 copii din mediul urban, constatandu-se ca din cei 15 copii nu au fost vaccinati 
corespunzator varstei a fost recuperat 1 copil ; in mediul rural au fost investigati 185 copii, 
constatandu-se ca din cei 29 copii care nu au fost vaccinati corespunzator varstei au fost recuperati 4 
copii 
-  tot in luna august 2018 pentru copiii nascuti in luna iulie 2017 – au fost investigati pentru 
antecedente vaccinale 158 copii din mediul urban, constatandu-se ca un numar de 30 copii nu au fost 
vaccinati corespunzator varstei ( 16 copii nu s-au prezentat la vaccinare, 7 copii au plecat in 
strainatate, iar la 7 copii parintii au refuzat vaccinarea ) ; in mediul rural au fost investigati 177 
copii, din care 33 nu au fost vaccinati corespunzator varstei ( 17 nu s-au prezentat la vaccinare, 7 
copii au plecat in strainatate, iar la 9 copii parintii au refuzat vaccinarea ) . 
Programul national de supraveghere si control al bolilor transmisibile prioritare  
Obiectiv : depistarea precoce si asigurarea diagnosticului etiologic al bolilor transmisibile in vederea 
implementarii masurilor de limitare a raspandirii acestora 
Activitati: 
in cadrul supravegherii  bolilor transmisibile prevazute in reglementarile legale in vigoare, au fost 
primite de la spitale 367 de fise unice de raportare a bolilor transmisibile, toate fiind validate si 
predate catre CNSCBT . 
mentionam ca toate cazurile de boala transmisibila au fost  raportate de cele 2 spitale de Boli 
Infectioase din Bucuresti  (Institutul de Boli Infectioase “Dr. Matei Bals” si Spitalul de  Boli 
Infectioase “Prof. Dr. Victor Babes”) , deoarece pe teritoriul judetului Ilfov nu exista spital de Boli 
Infectioase . 
Situatia morbiditatii prin boli transmisibile raportate in judetul Ilfov in anul 2018 este 

prezentata in tabelul urmator : 

Denumire boala Morbiditate (cazuri la 100.000 locuitori) 
BDA 429.39 
Hepatita virala cu virus A 5.45 
Hepatita virala cu virus B 1.51 
Scarlatina 14.24 
Hepatita virala cu virus C 0.60 
Hepatita virala cu virus E 0.30 
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Febra Q 0.60 
Tuse convulsiva 1.21 
Meningite West-Nile 1.51 
Mononucleoza infectioasa 7.87 
Varicela 100.60 
Legionelloza 3.33 
Encefalita infectioasa primara 0.30 
Listerioza 0.30 
Leptospiroza 0.30 
Tetanos 0.30 
Rujeola 57.57 
Infectie pneumococica 0.30 
Toxiinfectie alimentara 0.90 
Boala Lyme 0.60 
Programul national de supraveghere si control al infectiei HIV 
Obiective : - reducerea morbiditatii associate cu infectia HIV 
Reducerea transmiterii verticale a infectiei HIV 
Reducerea transmiterii pe cale sexuala de la pacient HIV pozitiv la persoana neinfectata HIV prin 
utilizarea tratamentului antiretroviral  
Prelungirea duratei de supravietuire pentru persoanele infectate HIV  
Activitati: 
Au fost efectuate la cele 2 spitale din judet (Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Ilfov si Spitalul de 
Obstetrica-Ginecologie Buftea) 2126 teste rapide HIV, la gravide ,  toate fiind negative. 

         Programul national de prevenire, supraveghere si control al tuberculozei  
Obiectiv : - Reducerea prevalentei si a mortalitatii TB 
Mentinerea unei rate de depistare a cazurilor noi de TB pulmonara pozitiva la microscopie  
 Tratamentul bolnavilor cu tuberculoza 
Mentinerea ratei de succes terapeutic la cazurile noi pozitive de TB pulmonara  
 Activitati: 
prin cele 2 dispensare TBC ale judetului Ilfov , de la inceputul anului 2018 au fost examinate 1217 
persoane pentru depistarea cazurilor de infectie / imbolnavire de tuberculoza, iar la 895 dintre ei au 
fost efectuate si examene radiologice 
A fost initiata chimioprofilaxia pentru un numar de 23 persoane 
In colaborare cu coordonatorul tehnic judetean a fost intocmita ancheta epidemiologica pentru toate  
cele 68 cazuri nou aparute de tuberculoza 
Au fost efectuate 219 examene radiologice la bolnavi cu TBC   
Se afla in evidenta cu TBC un numar de 264 bolnavi  
Au fost inregistrate 13 decese prin TBC 
Au fost inregistrate 160 cazuri noi si recidive TBC 
Au fost inregistrate 61 cazuri de TBC vindecate 
Au fost inregistrate 14 cazuri de TBC-MDR .  
Programul national de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale si monitorizare a 
utilizarii antibioticelor si a antibioticorezistentei  
Obiectiv general : cresterea calitatii serviciilor medicale in unitatile sanitare cu paturi prin reducerea 
riscului la infectie nosocomiala 
Activitati - in urma monitorizarii, centralizarii si analizei datelor de supraveghere a infectiilor 
nosocomiale de la nivelul unitatilor sanitare cu paturi din judet,  au fost inregistrate 23 infectii 
nosocomiale in sistem de rutina ( 5 la Spitalul de Obstetrica-Ginecologie Buftea, 3 la Spitalul de 
Psihiatrie “Eftimie Diamandescu” Balaceanca, 15 la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Ilfov) . 
 Igiena mediului 

Supravegherea calitatii apei potabile : 
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Directia de Sanatate Publica Ilfov efectueaza monitorizarea de audit a calitatii apei, conform HGR. 
974/15.06.2004 - Norme de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile. 
in anul 2017 au fost prelevate 200 probe de apa de la 26 sisteme centrale de aprovizionare cu apa din 
localitati aflate pe teritoriul judetului Ilfov (Popesti – Leordeni, Buftea, Bragadiru, Cornetu, 
Pantelimon, 1 Decembrie, Tunari, Darasti, Glina, Branesti, Magurele, Afumati, Ganeasa, Otopeni, 
Balotesti, Chitila, Glina, Mogosoaia, Dobroesti, Corbeanca, Voluntari, Cernica, Domnesti, 
Stefanestii de Jos, Ciorogarla, Peris), in cadrul monitorizarii de audit a calitatii apei ;   
 au fost interpretate 92 buletine de analiza a apei potabile (14 dintre acestea fiind interpretate la 
solicitare) ; 
rezultatele analizelor de laborator au evidentiat neconformitati ale parametrilor fizico-chimici si 
microbiologici (amoniu-15, nitriti-6, bacterii coliforme-13, nr. colonii la 37ºC-7, E coli-1, clor 
rezidual liber-2 si enterococi-1) 
 s-au transmis catre producatorii/distribuitorii de apa din localitatile in care s-au constatat 
neconformitati recomandari in vederea conformarii la parametrii prevazuti de legislatia sanitara in 
vigoare legate de intretinerea si exploatarea  instalatiilor de extragere a apei din subteran, 
optimizarea procedeelor de dezinfectie precum si de intretinere a capacitatilor de inmagazinare si 
distributie a apei ; 
au fost evaluate 131 sisteme de alimentare cu apa in vederea eliberarii autorizatiei sanitare de 
functionare pentru 85 dintre acestea si a vizei anuale pentru 43 obiective (atat pentru aprovizionare 
in sistem central cat si pentru surse proprii, iar pentru  3 s-a eliberat notificare de respingere a 
autorizatiei sanitare de functionare ;  
participarea la actiuni comune cu Serviciul de Control in Sanatate Publica Ilfov legate de calitatea 
apei potabile ; 
realizarea indicatorilor de activitate specifica din cadrul PN II, monitorizarea modului de derulare a 
programului, centralizarea si raportarea datelor catre UATM din cadrul INSP. 
Evaluarea calităţii apei de îmbăiere 
in sezonul estival au fost prelevate 15 probe de apa din lacurile aflate pe teritoriul judetului Ilfov, din 
3 zone naturale neamenajate, dar folosite in mod traditional in scop de imbaiere (Buftea, Snagov si 
Clinceni) ; analizele de laborator au evidentiat neconformitati la parametrii bacteriologici (Coliformi 
fecali-1, Streptococi fecali-15) ; din cauza faptului ca zonele respective nu sunt amenajate, iar 
lacurile nu au fost dragate, scaldatul este interzis, acest fapt fiind inscriptionat. 
Evaluarea impactului asupra sanatatii a poluantilor din aerul ambiant in mediul urban au fost 
transmise Centrului Regional de Sănătate Pubică Bucuresti pentru anul 2016 atat date statistice 
(demografice, de mortalitate si de morbiditate specifica), precum si date privind monitorizarea 
poluantilor atmosferici din judetul Ilfov in vederea elaborarii sintezei nationale  
Monitorizarea methemoglobinemiei acute infantile generate de apa de fantana 
In judetul Ilfov, in anul 2018 nu s-a inregistrat niciun caz de methemoglobinemie acuta infantila 
generata de apa de fantana 

             Supravegherea calităţii apei potabile distribuite în sistem centralizat în zonele de  aprovizionare 
mici 
au fost monitorizate 4 zone de aprovizionare (comunele Peris si Balotesti pentru determinarea 
Hidrocarburilor Aromatice Policiclice precum si comunele Cornetu si Domnesti pentru determinarea 
Compusilor Organici Volatili) ; 
rezultatele analizelor de laborator nu au fost inca transmise. 
Monitorizarea şi inspecţia sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală 
instruirea personalului responsabil din unitatile sanitare cu privire la modul de gestionare a 
deseurilor medicale si a metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind 
deseurile rezultate din activitatea medicala  
colectarea datelor de la unitatile sanitare, prelucrarea si transmiterea trimestriala a datelor catre 
INSP, conform metodologiei privind inspecţia modului de gestionare a deşeurilor rezultate din 
activitatea medicală 
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Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate radiaţiilor ionizante (derulat prin 
Laboratoarele de Igiena Radiaţiilor Ionizante) 
Directia de Sanatate Publica Ilfov a participat la derularea programului de supraveghere a 
radioactivitatii apei prin prelevarea de  probe de apa din reteaua de distributie a 8 orase (Buftea, 
Magurele, Pantelimon, Otopeni, Bragadiru, Popesti - Leordeni, Chitila, Voluntari) si 2 comune (1 
Decembrie si Mogosoaia), in vederea analizarii acestora de catre Laboratorul de specialitate din 
cadrul Directiei de Sanatate Publica a municipiului Bucuresti  
rezultatele analizelor de laborator au fost corespunzatoare. 
Supravegherea produselor cosmetice  
 Au fost prelevate 6 probe in vederea determinarii continutului in diverse substante ce intra in 
compozitia acestora (1 proba pentru determinarea Pb si Cd, 1 proba pentru determinarea 
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus si Candida albicans, 1 proba pentru determinarea 
parabenilor, 1 proba pentru determinarea metilizotiazolinona si metilcloroizotiazolinona, 1 proba 
pentru determinarea Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida albicans si nr. total 
de microorganisme mezofile aerobe viabile, 1 proba pentru determinarea acid tioglicolic si pH  
rezultatele analizelor de laborator transmise au fost corespunzatoare. 
Evaluarea factorilor de risc din materiale care vin in contact cu alimentele 
Au fost prelevate 7 probe 
Pentru 6 dintre probe s-au transmis rezultatele analizelor de laborator, acestea fiind conforme (nu am 
primit inca ultimul rezultat) 
Evaluarea starii de nutritie si a alimentatiei populatiei 
Aplicarea a 50 chestionare privind alimentatia in randul populatiei din esantion cu varsta peste 20 
ani  
Introducerea datelor primare în format Excel, în vederea realizării bazei de date, cu respectarea 
cerintelor metodologice  
Au fost transmise la  CRSP Cluj  si datele demografice, de morbiditate si mortalitate  pe medii 
urban/ rural, inregistratate in judetul Ilfov in anul 2017, conform metodologiei ( datele au fost puse 
la dispozitie de biroul de statistica din cadrul  DSP Ilfov.). 
Evaluarea aportului de substante excitante din bauturi energizante 
Au fost prelevate 4 probe si transmise la laboratorul CRSP Cluj pentru determinarea cafeinei si 
colorantilor sintetici 
rezultatele analizelor nu au fost transmise inca. 
Monitorizarea alimentelor tratate cu radiatii 
A fost prelevata 1 proba de ceai antiadipos care a fost transmisa la Laboratorul de Încercări Fizico-
Chimice al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia 
Hulubei” Magurele, pentru detectia iradierii. Rezultatul analizei este conform. 
Monitorizarea nivelului de iod din sarea iodata pentru consum uman 
au fost prelevate 13 probe de sare iodata din unitati comerciale, de panificatie, alimentatie publica si 
au fost analizate cu laboratorul, determinandu-se continutul in iodat de potasiu si iod total. 
rezultatele analizelor de laborator nu au fost inca transmise. 
Evaluarea riscului chimic si bacteriologic al alimentelor cu destinatie nutritionala speciala 
au fost prelevate 5 probe din produsele luate in studiu in anul 2017 in vederea determinarilor de 
laborator, conform metodologiei  
Probele au fost analizate din punct de vedere microbiologic si chimic,  rezultatele analizelor de 
laborator fiind conforme la 3 probe (pentru 2 probe nu au fost inca transmise rezultatele) 
Monitorizarea calitatii suplimentelor alimentare 

 a fost completat si transmis tabelul 2 (din anexa la metodologie) cu suplimentele alimentare 
catalogate în funcţie de categoria de ingrediente din compoziţie – vitamine şi/sau minerale; vitamine 
şi/sau minerale cu alte substanţe (ex. diverse extracte de plante, produse ale stupului, coenzima Q10, 
licopen, ş.a.m.d.); alte substanţe cu rol fiziologic sau nutriţional (ex. diverse extracte de plante, 
licopen, Q10, carnitină, aminoacizi etc.) 
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  au fost prelevate 2 probe suplimente alimentare si au fost efectuate analize  toxicologice pentru 
determinare Pb si Cd– rezultatele analizelor nu au fost inca transmise 

  Monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale si alte substante 
Au fost catalogate 11 alimentele cu adaos de vitamine, minerale sau alte substanţe (cereale şi 
produse pe bază de cereale / sucuri carbonatate / lapte si lactate) dintr-o unitate de distributie  
(SELGROS Voluntari) 
Datele au fost centralizate in format excel si transmise la Centrul Regional de Sanatate Publica 
Timisoara 
Nu au fost identificate produse fara notificare  
Medicina muncii 
Monitorizarea incidentei bolilor profesionale si a absenteismului medical prin boala 
profesionala  
In judetul Ilfov a fost cercetat si declarate 1 caz de boala profesionala . A fost efectuata ancheta de 
boala profesionala si a fost completata fisa BP2 pentru cazul inregistrat, care a fost transmis la 
CNMRMC si Casa de Pensii a Judetului Ilfov. 
Igiena colectivitatilor de copii si tineret 
nr. de actiuni specifice de evaluare a starii de sanatate a copiilor si adolescentilor din colectivitati-  
160 de actiuni de evaluare a conditiilor igienico-sanitare. S-au verificat conditiile igienico-sanitare 
din unitatile de invatamant, blocurile alimentare, circuitele functionale, grupurile sanitare,  
efectuarea triajului epidemiologic, sursele de apa, efectuarea controlului medical periodic al 
personalului, efectuarea cursurilor de insusire a notiunilor fundamentale de igiena, efectuarea 
lucrarilor de dezinfectie, dezinsectie, deratizare. 
s-a efectuat instruirea cadrelor medicale din cabinetele de medicina scolara publice si private din 
judetul Ilfov  
evaluarea nivelului de dezvoltare fizica si a starii de sanatate pe baza examenelor medicale de bilant 
la elevii din colectivitatile scolare: 1500 copii si tineri examinati. 
 evaluarea morbiditatii cronice prin dispensarizare in colectivitatile de copii si tineri: 1500 copii si 
tineri examinati, 100 copii dispensarizati/an 
colectarea, centralizarea si raportarea examenelor de bilanţ şi dispensarizare la INSPB. 
supravegherea starii de sanatate a copiilor si adolescentilor din colectivitati prin efectuarea triajului 
epidemiologic dupa vacanta: 68000 de copii examinati 
participarea la studii privind starea de sanatate si determinantii acesteia.  
colaborarea cu institutii de profil la nivel local: Inspectoratul Scolar Judetean Ilfov, unitatile de 
invatamant din judetul Ilfov, Institutul de Sanatate Publica Bucuresti 
V. Programul national de evaluare si promovare a sanatatii si educatie pentru sanatate 
Coordonator: Dr. Danes Cristina- medic primar igiena 
Obiective: Imbunatatirea starii de sanatate a populatiei prin promovarea unui stil de viata 
sanatos si combaterea principalilor factori de risc. 
Interventii pentru un stil de viata sanatos: 
1.1 Organizarea si desfasurarea campaniilor de Informare, Educare si Comunicare 
destinate celebrarii zilelor mondiale/europene conform calendarului prioritatilor nationale 
Campania 1:  Saptamana Europeana de prevenire a cancerului de col uterin.  Scopul 
campaniei: Cresterea gradului de constientizare a populatiei asupra cancerului de col uterin si cum 
poate fi acesta prevenit. Obiective: Populaţia trebuie să înţeleagă beneficiile screeningului pentru 
cancerul de col uterin şi ale vaccinării anti-HPV, pentru a fi motivată să utilizeze aceste servicii, 
acolo unde acestea sunt disponibile. Medicii, asistentele medicale şi alţi furnizori de servicii 
medicale trebuie să deţină informaţii corecte şi actualizate privind screeningul pentru cancerul de col 
uterin şi vaccinarea anti-HPV, astfel încât să poată răspunde la întrebările pacienţilor şi să-i 
încurajeze să utilizeze aceste servicii. Liderii politici trebuie informaţi în privinţa beneficiilor 
screeningului pentru cancerul de col uterin şi ale vaccinării anti-HPV, astfel încât să înţeleagă 
importanţa prioritizării acestor programe. 
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 Perioada  derularii 22.01- 28.01. 2017.  Parteneri: Cabinetele medicale ale medicilor de familie, 
cabinetele de medicina scolara.  Activitatile derulate  :  S-au desfasurat activitati de informare si 
distribuire de pliante in cabinetele medicale scolare si cabinetele medicale de medicina de familie, 
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Ilfov: 10 activitati. Grupul tinta - medici, cadre medicale, 
pacienti, elevi: 5000 persoane, varsta 12-65 ani. Locul derularii activitatilor: cabinetele medicale 
scolare Buftea, Chitila, Otopeni, Magurele, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Ilfov, cabinetele 
medicale individuale ale medicilor de famile din Bragadiru, Ciorogarla, Balotesti, Ciolpani, Peris. 
Materiale IEC distribuite :  pliante  
Campania 2: Ziua Mondiala a Apei.  Scopul campaniei: Paşi către ţinta nr. 6 MDG (the 
millennium development goals= dezideratele mileniului ) (accesul universal la apa potabila si 
sanitatie imbunatatita pana in 2030)  prin îmbunătăţirea sanitaţiei, scăderea procentajului apelor 
uzate netratate către înjumătăţire, preconizată până în 2030, creşterea reciclării apei în condiţii de 
siguranţă. Obiective: 1.  Domestic, la nivelul gospodariei (folosirea responsabila- economisirea 
apei; imbunatatirea sanitatiei cu fosa septica, in absenta canalizarii publice; evitarea deversarii unor 
reziduri, precum uleiuri sau chimicale periculoase in canalizarea publica; introducerea/dezvoltarea 
semi-epurarii casnice, cu folosirea efluentilor la gradinarit sau salubrizare. 2. La nivel comunitar 
(sat, comuna)- sanitatie imbunatatita prin canalizare publica si mini-statie de epurare; folosirea 
efluentilor la salubrizarea stradala, intretinerea spatiilor verzi, reducerea poluarii apelor pluviale 
deversate direct in rauri; interzicerea stricta a poluarii raurilor cu germeni sau dejectii umane. 3. La 
nivel macro-economic- initierea/continuarea investitiilor in infrastructura de 
sanitatie/epurare/reciclare la nivelul oraselor si regiunilor. 
 Perioada  derularii: 22.03-31.03.2017. Parteneri Liceul Tehnologic “Nicolae Balcescu” Voluntari;  
activitatile derulate : distribuire de material informative. Grupul tinta –beneficiari:  100 elevi cu 
varste intre 15-18 ani . Locul derularii activitatilor:  Liceul Tehnologic “Nicolae Balcescu” 
Voluntari.  Materiale IEC utilizate:  fluturasi informativi . 
Campania 3:  Ziua Mondiala impotriva Tubercolozei.  Scopul campaniei: Prevenirea si 
eradicarea tuberculozei; Cresterea constientizarii si responsabilizarea atat a factorilor de decizie cat 
si a populatiei referitor la problema TBC. Obiective: Creşterea nivelului de informare şi 
conştientizare a populaţiei ţintă asupra modului de răspândire a bolii şi metodelor de diagnostic şi 
tratament; Recunoasterea TBC ca problema de sanatate publica majora. Perioada  derularii 24.03- 
31.03.2017.  Parteneri: Liceul Teoretic “Ioan Petrus” Otopeni, Liceul tehnologic “Pamfil Seicaru” 
Ciorogarla, Cabinetele medicale ale medicilor de familie, cabinetele de medicina scolara.  
Activitatile derulate  :  S-au desfasurat activitati de informare si distribuire de pliante in cabinetele 
medicale scolare si cabinetele medicale de medicina de familie: 10 activitati Grupurile tinta - 
medici, cadre medicale, pacienti, elevi: 5000 persoane, varsta 15-80 ani. Locul derularii activitatilor:  
Liceul Teoretic “Ioan Petrus” Otopeni, Liceul tehnologic “Pamfil Seicaru” Ciorogarla, cabinetele 
medicale scolare Buftea, Chitila, Otopeni, Magurele, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Ilfov, 
cabinetele medicale individuale ale medicilor de famile din Otopeni, Ciorogarla, Branesti. Materiale 
IEC utilizate : pliante. 
Campania 4:  Ziua Mondiala a Sanatatii. Scopul campaniei: Schimbarea percepţiei bolilor 
mentale, inclusiv a depresiei, ca stigmate, printr-o informare corectă. 
Obiective : Creşterea numărului persoane depresive care solicită şi beneficiază de ajutor; informarea 
publicului general asupra depresiei, asupra cauzelor şi consecinţelor acesteia, inclusiv suicidul, 
asupra disponibilităţii mijloacelor de prevenire şi tratament; implicarea familiei, prietenilor, 
colegilor, a comunităţii în sprijinirea persoanelor cu depresie. Perioada  derulării: 7-17 aprilie. 
Parteneri : Consiliile judetene, CMI de medicina de familie,  Spitalul Clinic Judetean de Urgenta 
Ilfov. Activități specifice : informare si distribuire flyere. Grupurile țintă : Adolescenţi, tineri, femei 
la vârsta maternităţii (în particular cele care au născut de curând), adulţii peste 60 de ani Locul 
derulării activităților : CMI de medicina de familie, Spitalul Clinic Judetean de urgenta Ilfov. Nr. 
Beneficiari : 10000. Materiale IEC utilizate : flyere     
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Campania 5:  Saptamana Europeana a Vaccinarii . Scop: Creșterea acoperirii vaccinale, prin 
atragerea atenției și prin creșterea gradului de conștientizare asupra importanței vaccinării, cu un 
accent special pe grupurile vulnerabile. 
Obiective : creșterea acoperirii vaccinale, mai ales prin abordarea grupurilor vulnerabile sau slab 
deservite; 
creșterea angajamentului față de vaccinare la nivel politic, profesional și personal; creșterea gradului 
de conștientizare cu privire la importanța vaccinării, în rândul părinților și al altor persoane care 
îngrijesc copii, profesioniștilor din domeniul sănătății, factorilor de decizie politică și al presei; 
creșterea succesului programelor de vaccinare, prin utilizarea metodelor de advocacy și a 
comunicării țintite. Perioada  derulării: 24-30 aprilie . Grupul țintă : populatia generala, parinti, 
bunici, grupuri vulnerabile sau greu accesibile, medici de familie si medici pediatrii, mediatori 
sanitari, asistenti medicali comunitari. Activități specifice : informare si distribuire flyere. Locul 
derulării activităților : unitatile de invatamant din judetul Ilfov localitatile Magurele, Chitila, Buftea, 
Otopeni, Balotesti, CMI de medicina de familie din judetul Ilfov, Spitalul Clinic Judetean de 
Urgenta Ilfov, cabinete medicale scolare din Magurele, Chitila, Buftea, Otopeni, Balotesti. Nr. 
Beneficiari : 10000.  Parteneri : unitatile de invatamant si CMI de medicina de familie din Magurele, 
Chitila, Buftea, Otopeni, Balotesti, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Ilfov. Materiale IEC 
utilizate : flyere    
Campania 6: Ziua europeana impotriva obezitatii Scop: Cunoașterea și înțelegerea necesității 
unei acțiuni la nivel european și național, pentru a îmbunătăți prevenirea, tratamentul și îngrijirea 
obezității. Campania sprijină cetățenii supraponderali sau obezi pentru a face modificări ale stilului 
de viață în vederea gestionării greutății lor și îmbunătățirii stării generale de sănătate și a calității 
vieții. 
Obiective : 1. Sensibilizarea oamenilor cu privire la obezitate și implicațiile medico-sociale ale 
acesteia.  
2. Recunoașterea obezității de către Uniunea Europeană și de către guvernele statelor membre ca o 
boală cronică și conștientizarea beneficiilor pe care acest lucru le va aduce atât persoanelor fizice cât 
și sistemelor de sănătate.  
3. Creșterea accesului la îngrijire și tratament pentru cei care sunt supraponderali sau care sunt 
obezi. 
4. Sprijinirea inițiativelor Asociației Europene de Studiu a Obezității (EASO) și ale asociațiilor 
naționale și centrelor colaboratoare. 
Perioada  derulării: 20-30 mai 2017. Grupul țintă : Adolescenţii, tinerii,elevii, prescolarii, populatia 
generala, furnizorii de servicii medicale : CMI de medicina de famlie. Activități specifice : 
informare si distribuire flyere. Locul derulării activităților : unitatile de invatamant din Cornetu, 
Bragadiru, Stefanesti, Cernica, Pantelimon, CMI de medicina de familie, Spitalul Clinic Judetean de 
urgenta Ilfov. Nr. Beneficiari : 15000. Parteneri : Unitatile de invatamant, CMI de medicina de 
familie, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Ilfov. Materiale IEC utilizate : flyere    
Campania 7:  Ziua Internationala impotriva Traficului ilicit si a consumului de droguri. Scop: 
“Listen First” – “În primul rând, ASCULTĂ”, este o iniţiativă de creştere, pe baze ştiinţifice, a 
sprijinului pentru prevenirea consumului de droguri, fiind astfel o investiţie efectivă în bunăstarea 
copiilor şi tinerilor, a familiilor şi a comunităţilor din care fac parte aceştia. Obiective : 
Sensibilizarea legată de importanța ascultării reale a copiilor şi tinerilor, ca prim-pas pentru a-i ajuta 
să crească sănătoşi şi în siguranţă; mobilizarea părinţilor, educatorilor, personalului medical din 
serviciile preventive şi a decidenților, pentru a preveni consumul de droguri ilegale, printr-o atenţie 
reală acordată copiilor şi tinerilor, creşterea gradului de conştientizare a tinerilor în privinţa 
pericolului reprezentat de consumul drogurilor ilegale. Perioada  derulării: 26.06-21.07.2017. 
Grupul țintă : Adolescenţi, tineri, elevi, populatia generala. Activități specifice : informare si 
distribuire flyere. Locul derulării activităților : unitatile de invatamant din Voluntari, Dragomiresti, 
Cornetu, Ciorogarla, Clinceni, cabinetele medicale scolare. Nr. Beneficiari : 5000. Parteneri : 
unitatile de invatamant din  localitatile Voluntari, Dragomiresti, Cornetu, Ciorogarla, Clinceni . 
Materiale IEC utilizate : flyere     
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Campania 8 Ziua Internationala impotriva Traficului ilicit si a consumului de droguri. Scop: 
“Listen First” – “În primul rând, ASCULTĂ”, este o iniţiativă de creştere, pe baze ştiinţifice, a 
sprijinului pentru prevenirea consumului de droguri, fiind astfel o investiţie efectivă în bunăstarea 
copiilor şi tinerilor, a familiilor şi a comunităţilor din care fac parte aceştia. Obiective : 
Sensibilizarea legată de importanța ascultării reale a copiilor şi tinerilor, ca prim-pas pentru a-i ajuta 
să crească sănătoşi şi în siguranţă; mobilizarea părinţilor, educatorilor, personalului medical din 
serviciile preventive şi a decidenților, pentru a preveni consumul de droguri ilegale, printr-o atenţie 
reală acordată copiilor şi tinerilor, creşterea gradului de conştientizare a tinerilor în privinţa 
pericolului reprezentat de consumul drogurilor ilegale. Perioada  derulării: 01.06-21.07.2017. 
Grupul țintă : Adolescenţi, tineri, elevi, populatia generala. Activități specifice : informare si 
distribuire flyere. Locul derulării activităților : unitatile de invatamant din Voluntari, Dragomiresti, 
Cornetu, Ciorogarla, Clinceni, cabinetele medicale scolare. Nr. Beneficiari : 5000. Parteneri : 
unitatile de invatamant din  localitatile Voluntari, Dragomiresti, Cornetu, Ciorogarla, Clinceni . 
Materiale IEC utilizate : flyere 
Campania 9 Ziua europeana a informarii despre antibiotic “ Utilizati prudent antibioticele in 
interesul dvs si al sanatatii publice”  Scop: conştientizarea populatiei privind riscul asupra sanatatii 
pe care il reprezinta utilizarea necontrolata a antibioticelor reprezentat de aparitia multi-
rezistenţei; conştientizarea publicului larg în privinţa mijloacelor de apărare aflate la îndemâna sa: 
aprofundarea cunoştinţelor privind afecţiunile-ţintă pentru antibiotice şi evitarea recurgerii 
necontrolate la antimicrobiene.Obiective: Cresterea gradului de constientizare si intelegere a 
fenomenului rezistentei la antimicrobiene in randul populatiei si a decidentilor in sanatate; utilizarea 
prudenta a antibioticelor.Perioada  derularii 09.10-27.10. 2017. Nr Parteneri:30 cabinetele 
medicale individuale ale medicilor de familia din judet, cabinetele de medicina scolara, asistenti 
medicali comunitari, mediatori sanitari.  Grupul tinta 1 pacienti, comunitatea locala,. Locul derularii 
activitatii (ilor) (scoala,  CMI, etc)  cabinete medicale scolare, cabinetele medicale de medicina de 
familie, din  Otopeni, Dragomiresti, Voluntari, Pantelimon, Moara Vlasiei, Jilava, Afumati, Gruiu,  
Magurele, Popesti-Leordeni, Snagov, Ciorogarla. Nr beneficiari 10000 beneficiari.  
Campania 10 Ziua mondiala de lupta impotriva HIV-SIDA  Scop: acces neconditionat la 
preventia HIV, tratament, ingrijiri si suport; reducerea numarului persoanelor infectate cu HIV-
SIDA; informarea si educarea populatiei, mai ales a grupurilor cu risc crescut, asupra HIV-SIDA; 
combaterea stigmatizarii si discriminarii legate de HIV-SIDA.Obiective: Cresterea numarului de 
persoane informate si educate in legatura cu HIV-SIDA; cresterea numarului de persoane, in special 
din grupele de risc, care solicita efectuarea unui test de depistare a infectarii cu HIV; cresterea 
numarului de persoane care adopta un comportamentsanatos in relatie cu HIV-SIDA; reducerea 
numarului de persoane discriminate si stigmatizate datorita HIV-SIDA.Perioada  derularii 20.11-
15.12. 2017. Grupul (grupurile) tinta - nr.beneficiari, grupa de varsta, , etc.) elevi, pacienti, 
comunitatea locala, Activitatile specifice S-au desfasurat activitati de informare si distribuire de 
pliante in cabinetele medicale de medicina de familie, unitatile de invatamant, cabinetele medicale 
scolare: 5 activitati  . Locul derularii activitatii (ilor) (scoala,  CMI, etc)  cabinete medicale scolare, 
cabinetele medicale de medicina de familie, unitatile de invatamant din Ciorogarla Otopeni, 
Branesti, Voluntari, Clinceni , Magurele, Dragomiresti. Nr.  Beneficiari 5000 beneficiari  Nr 
Parteneri: 15: consiliile locale, medicii de familie, Spitalul clinic judetean de urgenta Ilfov, unitatile 
de invatamant din judetul Ilfov.   
Organizarea şi desfăşurarea campaniilor IEC destinate priorităţilor de sănătate specifice 
locale 
Campania 1: Campania de informare, educare si comunicare elevilor si cadrelor didactice cu 
privire la scarlatina. Scop: informarea populatiei cu privire la infectia cu streptoccocul β-
hemolitic. Obiective: cresterea gradului de constientizare a populatiei privind prevenirea 
imbolnavirilor de scarlatina. Perioada derularii 09.01-31.03.2017. Parteneri: Consiliile Locale, 
cabinetele individuale ale medicilor de familie. Grupul tinta: populatia cu varste cuprinse intre 3-18 
ani, 4000 beneficiari. Nr.  mediatoare implicate: 5. Locul derularii activitatilor: unitatile de 
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invatamant din Bragadiru, Pantelimon, Berceni, Moara Vlasiei, Tunari. Materiale IEC utilizate: 
flyere.  
Campania 2: Vaccinarea antirujeolica.  Scop: Creșterea acoperirii vaccinale antirujeolice, prin 
atragerea atenției și prin creșterea gradului de conștientizare asupra importanței vaccinării, cu un 
accent special pe grupurile vulnerabile. Obiective : creșterea acoperirii vaccinale antirujeolice, mai 
ales prin abordarea grupurilor vulnerabile sau slab deservite; creșterea angajamentului față de 
vaccinare la nivel politic, profesional și personal; creșterea gradului de conștientizare cu privire la 
importanța vaccinării antirujeolice, în rândul părinților și al altor persoane care îngrijesc copii, 
profesioniștilor din domeniul sănătății, factorilor de decizie din consiliile locale; creșterea succesului 
programelor de vaccinare, prin abordarea directa a personalului implicat și a comunicării țintite. 
Perioada  derulării: se va desfasura pana la sfarsitul anului. Grupul țintă 1: parinti, bunici, persoane 
care ingrijesc copii. Activități specifice: distribuire de brosuri. Locul derulării activităților: 
cabinetele medicale individuale ale medicilor de familie, consiliile locale. Nr. beneficiari 200000. 
Parteneri : cabinetele medicale individuale ale medicilor de familie din judetul Ilfov, consiliile locale 
din judetul Ilfov. Materiale IEC utilizate: brosuri, pliante, afise. Grupul ținta 2: medici de familie, 
mediatori sanitari, asistenti medicali comunitari, decidenti consiliile locale.  Activități specifice: 
distribuire de brosuri.  Locul derulării activităților: cabinetele medicale individuale ale medicilor de 
familie, consiliile locale.  Nr. Beneficiari: 180. Parteneri: cabinetele medicale individuale ale 
medicilor de familie din judetul Ilfov, consiliile locale din judetul Ilfov. Materiale IEC utilizate: 
brosuri, pliante, afise 
Campania nr.3: Campania de informare, educare si comunicare pentru constientizarea populatiei 
privind efectele negative ale caniculei asupra starii de sanatate.  
Scop: informarea populatiei cu privire la electele negative ale caniculei asupra starii de sanatate. 
Obiective: cresterea gradului de constientizare a populatiei privind pericolul pe care il reprezinta 
pentru sanatate expunerea prelungita la temperaturi crescute, in special pentru persoanele varstnice 
si copii, furnizarea de informatii cu privire la metodele de prevenire a complicatiilor datorate 
caldurii, furnizarea de informatii referitoare la prevenirea expunerii la soare la orele de maxima 
insorire, informarea cu privire la metodele eficiente de hidratare. Periada derularii: 01.07-
31.08.2017. Parteneri: Consiliile Locale, cabinetele individuale ale medicilor de familie. Activitati 
derulate (tip si nr): S-au distribuit flyere , 20 activitati. Grupul tinta: populatia cu varste cuprinse 
intre 0-99 ani, 20000 beneficiari. Locul derularii activitatilor: consiliile locale si CMI din 
localitatile: Bragadiru, Cornetu, Voluntari, Pantelimon, Cernica, Afumati, Buftea, Mogosoaia, 
Otopeni, Snagov, Ghermanesti, Gruiu, Popesti- Leordeni , Ciorogarla, Magurele. 
Campania Nr. 4 Vaccinarea antigripala. Scop: informarea populatiei cu privire la beneficiile 
vaccinarii antigripale.  
Obiective: Constientizarea populatiei cu privire la importanta vaccinarii antigripale in sezonul rece, 
pentru prevenirea aparitiei complicatiilor respiratorii, cardiovasculare etc aferente infectiei gripale la 
persoanele imunodeprimate, persoanele varstnice, femeilor gravide si a personalului sanitar.  
Periada derularii: 03.10-30.12.2016. Grupul tinta: populatia cu varste cuprinse intre 3-99 ani, 
Activitati specifice: S-au distribuit  100 flyere 10 activitati. , Locul derularii activitatilor: CMI din 
localitatile: Ciorogarla, Clinceni, Bragadiru, Afumati, Buftea, Mogosoaia, Magurele, Otopeni, 
Dragomiresti, Snagov, Peris. Nr beneficiary Nr. beneficiari10000 beneficiari Nr Parteneri: 19, 
cabinetele individuale ale medicilor de familie, Spitalul clinic judetean de urgenta Ilfov. 
Campania nr 5: Vaccinarea antipneumococica  Scop: Creșterea acoperirii vaccinale antirujeolice, 
prin atragerea atenției și prin creșterea gradului de conștientizare asupra importanței vaccinării, cu 
un accent special pe grupurile vulnerabile. Obiective : creșterea acoperirii vaccinale 
antipneumococice, mai ales prin abordarea grupurilor vulnerabile sau slab deservite; creșterea 
angajamentului față de vaccinare la nivel politic, profesional și personal; creșterea gradului de 
conștientizare cu privire la importanța vaccinării antipneumococice, în rândul părinților și al altor 
persoane care îngrijesc copii, profesioniștilor din domeniul sănătății, factorilor de decizie din 
consiliile locale; creșterea succesului programelor de vaccinare, prin abordarea directa a 
personalului implicat și a comunicării țintite. 
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Perioada  derulării: septembrie-decembrie  
1.3 Organizarea și desfășurarea   de interventii pentru punerea în aplicare a planurilor 
judeţene de acţiune pentru alimentaţie sănătoasă şi activitate fizică la copii şi adolescenţi - 
sustenabilitate RO 19 04: 
Obiectiv specific: adoptarea unui comportament sanogen in cee ace priveste nutritia si activitatea 

fizica in randul copiilor si adolescentilor. 

 S-au distribuit in unitatile de invatamant Ghidurile de interventie pentru alimentatie sanatoasa si 
activitate fizica in gradinite si scoli. 
Număr de școli și grădinițe care utilizează ghidul de intervenție pentru alimentație sănătoasă și 
activitate fizică în grădinițe și școli: 100.  Nr. total activitați alimentație sănătoasă și activitate fizică 
desfășurate: 50. 
1.4 Organizarea si desfasurarea de interventii pentru promovarea sanatatii in comunitati si 
grupuri vulnerabile : 
Obiectiv specific: promovarea unui stil de viata sanatos in comunitatile vulnerabile prin interventii 
IEC 
Distribuirea Ghidului de interventie pentru alimentatie sanatoasa si activitate fizica mediatorilor 
sanitari si asistentilor comunitari si in unitatile de invatamant 
1.5  Promovarea unui stil de viata sanatos prin organizarea si desfasurarea de interventii de 
preventie primara si secundara pentru reducerea consumului daunator de alcool. 
Obiectiv specific: - dezvoltarea pe termen lung a unui sistem de servicii comunitare de sanatate 
publica de sanatate mintala si generala ( centre AlcoInfo) care vizeaza reducerea consumului 
problematic si diminuarea consecintelor negative associate abuzului de alcool 
- Detectia precoce a consumului problematic de alcool, interventii scurte pentru populatia generala 
sau persoanele la risc catre tratament specializat pentru cei cu probleme severe 
Serviciul compus din doua compartimente( inspectia si controlul factorilor de risc din mediul de 
viata si munca si comp. control unitati si servicii de sanatate) are un total de 16 angajati.  
In cursul anului 2018 au fost desfasurate diverse tipuri de activitati: 
actiuni de inspectie curenta, tematice din care: 
Producatori alimentari      88 
Depozite alimentare           86 
Comert                               97 (magazine mixte, supermarketuri, standuri alim., etc)  
Servicii                                136 (restaurante, baruri, fast-food, catering, cofetarii) 
Sisteme centralizate de aprovizionare cu apa potabila        49 
Turism                                 22 
Mediu de viata al populatiei       113 (servicii, comert nealimentar) 
Tutun            13 
Cosmetice       100 (producatori, importatori, distribuitori, desfacere, cabinete 
infrumusetare, unitati piercing si tatuaj, unitati intretinere corporala) 
Biocide            78 (producatori, importatori, distribuitori, utilizatori) 
Unitati invatamant         113 
Unitati sanitare         97 ( CMI,  CMS,  ambulatorii,  laboratoare,  unitati medico-
sociale,  camine de batrani,  ingrijiri la domiciliu)  
Unitati sanitare cu paturi      26 
Total = 1005 
Controale la sesizare efectuate de inspectorii DSP Ilfov sau in echipe mixte cu alte institutii de 
control  - 258 
Controale totale alerte      20 SRAFF 
Actiuni comune cu alte autoritati       18 
Recoltari de probe     57 
S-au aplicat sanctiuni contraventionale : 37 amenzi in valoare de 76600  lei. 
S-a procedat la suspendarea de activitate in cazul a  2 unitati de invatamant prescolar. 
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In domeniul asistentei medicale si programelor de sanatate 
 

In 2018  s-au desfasurat urmatoarele activitati in baza atributiilor prevazute in Ord MS nr 1078/2010 
si a fisei postului, inregistrandu-se urmatoarele rezultate: 
1. In domeniul programelor nationale de sanatate  

In conformitate cu Normele tehnice de realizare a programelor de sanatate publica in anul 2017 si 
2018  s-au incheiat acte aditionale la contractele in cheiate in 2017   cu 20 de autoritati ale  
administratiei publice locale din judetul Ilfov   pentru distribuirea de lapte praf  in cadrul PN VI 
Programul National de Sanatate a Femeii si Copilului . De asemenea s-au incheiat  acte 
aditionale la contractele in cheiate in 2017 cu Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Ilfov pentru 
derularea activitatilor din cadrul PNVI 1.2, PNVI 2.4 precum si pentru derularea PN IV.1 
Programul pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin .  
De asemenea, in conformitate cu Ordinul MS nr 447/2015 privind aprobarea modului de 
administrare, finantare si implementare a actiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul si 
ingrijirea pacientilor critici din sectiile ATI adulti adulti/copii si terapie intensiva nou-nascuti DSPJ 
Ilfov a incheiat in anul 2018 contract cu Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Ilfov pentru  
implementarea programului AP-ATI in sectia ATI a spitalului. 
In cadrul PN VI-Programul National de Sanatate a Femeii si Copilului in anul  2018 s-au 
raportat trimestrial catre IOMC si MS-Serviciul de Programe de Sanatate indicatorii realizati si s-au 
intocmit rapoarte medicale trimestriale privind activitatile desfasurate in cadrul 
subprogramelor/interventiilor  PNVI. 
S-au  monitorizat  deconturile lunare transmise de cele 20 de Primarii care au incheiat contracte cu 
DSPJ Ilfov pentru distribuirea de lapte praf sugarilor care nu beneficiaza de lapte matern in cadrul 
programului National VI 1.1 : Nr sugari  cu CNP distinct beneficiari de lapte praf distribuit gratuit in 
anul 2018 = 260. 
De asemenea s-a monitorizat derularea  interventiilor din PNVI de sanatate a femeii si copilului in 
cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Ilfov –interventiile PNVI 1.2.-Profilaxia malnutritiei 
la copii cu greutate mica la nastere , PNVI 2.4.-Profilaxia sindromului de izoimunizare  Rh  
Nr beneficiari PNVI1.2 in anul 2018=105 
Nr beneficiari PNVI 2.4 in anul 2018=64 
In cadrul PNIV.1.1-Programul pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin s-a 
incheiat contract cu Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Ilfov in vederea finantarii de catre MS a 
serviciilor medicale desfasurate in cadrul retelei de screening a cancerului de col uterin constituita la 
nivelul spitalului, retea formata din  centre de informare si consiliere ,centre de recoltare ( 2 
cabinete O-G) si 1 laborator citologie cervicala cu 2 medici specialisti anatomie patologica. S-au 
inaintat Unitatii Nationale de Management a programului PNIV.1.1 (Institutul National de Sanatate 
Publica) cereri lunare de finantare in baza borderourilor cu formularele FS1 completate in 
integralitate primite de la spital si avizate de Unitatea Regionala de management a programului- 
Institutul Oncologic Bucuresti. 
In anul 2018  au beneficiat de testari Babes Papanicolau gratuite un numar de 897 femei cu varsta 
cuprinsa intre 25 si 64  ani  din care 109 de persoane testate au primit rezultate pozitive (displazii 
ASC-US si ASC-H).Nu s-au depistat carcinoame. 
A crescut numarul de testari BPN efectuate in centrul de recoltare din cadrul  Spitalului de 
Obstetrica-Ginecologie Buftea pentru populatia feminina eligibile din zona de nord  a judetului si in 
cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Ilfov in urma modificarii legislatiei de desfasurare a 
screeningului, prin posibilitatea incheierii de contracte ca centre consiliere  si de catre medicii 
ginecologi din cadrul celor 2 centre de recoltare a testului BPN. 
S-au  identificat urmatoarele disfunctionalitati in implementarea programului: 
Implicarea redusa a medicilor de familie in implementarea PNIV1.1 in judetul Ilfov in ultimii ani are  
urmatoarele cauze: 
situatia geografica particulara a judetului Ilfov, care este dispus ca un inel in jurul Bucurestiului cu 
distante mari intre localitatile din nordul, sudul si vestul judetului si  sediul Spitalul Clinic Judetean 
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de Urgenta Ilfov situat in Bucuresti in sectorul 2; Conform legislatiei in vigoare medicii de familie 
care s-ar fi implicat in reteaua de screening a Spitalului Clinic Judetean deUrgenta  erau obligati sa 
se deplaseze la sediul spitalului pentru incheierea contractelor, pentru ridicarea formularelor FS1 si 
pentru decontarea formuralelor FS1 completate in integralitate,ceea ce presupunea un efort fizic si 
material care nu era acoperit de tariful prevazut pentru realizarea testarii BPN de 15lei/formular FS1 
completat in integralitate.  
Transmiterea tardiva a rezultatelor testarilor efectuate catre cabinetele medicilor de familie si catre 
centrele de recoltare a dus la scaderea adresabilitatii populatiei feminine eligibile pentru efectuarea 
testului BPN in cadrul programului de screening national PNIV1.1; Persoanele asigurate au 
considerat  mai eficienta efectuarea testarilor BPN  cu bilet de trimitere dela MF ,testare decontata 
de CAS Ilfov realizandu-se astfel doar un screening oportunist ineficient si necuantificabil pentru 
atingerea obiectivului MS de scadere a morbiditatii si mortalitatii prin cancerul de col uterin. 
In anul  2018 au beneficiat de PN AP-ATI un numar de 183 pacienti Din sumele prevazute pentru 
derularea acestui program s-au achizitionat medicamente , reactivi ,materiale sanitare si materiale si 
prestari de servicii cu caracter functional in conformitate cu natura cheltuielilor prevazute in ordinul 
MS nr  447/2015. S-au verificat si s-au transmis Ministerului Sanatatii,  cererile de finantare lunare 
insotite de deconturi precum si raportul de activitate trimestrial pentru programul AP-ATI,fiind 
utilizate  in totalitate sumele prevazute pentru acest program in anul 2018. 
 Asistenta medicala primara si ambulatorie de specialitate 
Participarea in comisia paritara pentru asistenta medicala primara 
In urma intrunirii comisiei paritare pentru asistenta medicala primara s-a stabilit deficitul de medici 
de familie pentru judetul Ilfov in anul 2018 (35 medici) si zonele deficitare in privinta medicinei de 
familie . Localitatile in care s-a identificat un deficit de medici de familie, deficit stabilit de comisia 
paritara pentru asistenta medicala primara in vederea contractarii cu CAS Ilfov pentru anul 
2018,sunt urmatoarele: comuna Afumati(1),oras Bragadiru(1), comuna Chiajna(3), comuna 
Glina(1), comuna Jilava(1), comuna Mogosoaia(1), comuna Stefanestii de jos (1),comuna Tunari 
(1), comuna Vidra(1), orasul Chitila(3), oras Buftea (3), oras Otopeni (1),orasul  Pantelimon (7), 
orasul Popesti-Leordeni(3) si orasul Voluntari(7). 
In anul  2018 s-a avizat infiintarea a 6 cabinete noi de medicina de familie in zone deficitare din 
punct de vedere al numarului de medici de familie.(Afumati, Bragadiru,Buftea, Otopeni,Popesti-
Leordeni,Voluntari) 
Participarea in comisia paritara pentru aasistenta medicala ambulatorie de specialitate 
S-a stabilit deficitul de medici specialisti in ambulatoriu in anul 2018 in judetul Ilfov= 79 de medici 
specialisti ,specialitatile deficitare fiind : alergologie (3), cardiologie (7), chirurgie generala(8), 
dermatologie(2), diabet zaharat,nutritie si boli de metabolism(2 1/2), endocrinologie 
(3),gastroenterologie(4), medicina interna(6), neurologie (2), oncologie (3), obstetrica-
ginecologie(51/2), oftalmologie(3), ORL(2), ortopedie(4,5), pediatrie(6) ,pneumonologie(3), 
psihiatrie(1 1/2), reumatologie(3), urologie(3), radioterapie(4),  acupunctura(3) 
Participarea in comisiile de evaluare a furnizorilor de servicii de asistenta medicala primara, de 
servicii medicale de specialitate, RMFB si de ingrijiri la domiciliu din cadrul CAS Ilfov. S-au 
evaluat toti furnizorii care au solicitat evaluarea in anul 2017de catre CAS Ilfov. 
Nr furnizori evaluati  in anul 2018: 
Specialitati clinice= 33 
Specialitati paraclinice-laborator=8 
Ingrijiri la domiciliu= 7 
Asistenta de specialitate stomatologica=17 
Farmacii= 85 
Dispozitive medicale=5 
Recuperare medicina fizica si balneologie=3 
Furnizori de servicii medicale de asistenta medicala primara  = 39 
Spitale evaluate =4 
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In anul 2018 s-au eliberat 1 autorizatie de libera practica pentru activitati conexe actului 
medical ( un biolog  ) 
In anul 2018 s-au eliberat 6 autorizatii pentru examinarea ambulatorie a candidatilor la 
obtinerea permisului de conducere si a conducatorilor de autovehicule sau tramvaie pentru  o 
unitate sanitara din judetul Ilfov  si a fost avizata 1 autorizatie pentru examinarea ambulatorie 
a candidatilor la obtinerea permisului de conducere si a conducatorilor de autovehicule sau 
tramvaie, fiind autorizate in total in judetul Ilfov un numar de 6 unitati sanitare  cu cabinete de 
specialitate conform legislatiei in vigoare . 
Verificarea dosarelor cu documentatia  necesara pentru eliberarea certificatelor de conformitate 
pentru personalul medico-sanitar cu domiciliul in judetul Ilfov si inaintarea acestora la Ministerul 
Sanatatii. In anul 2018 s-au inaintat la Ministerul Sanatatii in vederea eliberarii certificatelor de 
conformitate un numar de 42 dosare. 
Conform legislatiei in vigoare, in anul 2018:  
s-au incheiat contracte cu unitatile spitalicesti preluate de administratia publica locala, pentru actiuni 
de sanatate ( 5.602.367 lei) , asigurandu-se finantarea drepturilor salariale si a cheltuielilor materiale 
conform OMS 1029, 1030, 1031/2010. 
s-au incheiat contracte cu 4 Consilii Locale pentru asigurarea drepturilor salariale si a cheltulielilor 
materiale pentru personalul sanitar din unitatile de invatamant de pe raza administrativ teritoriala a 
acestora, in cuantum de 668.809  lei. 
s-a asigurat finantarea salariilor personalului incadrat ca mediator sanitar si asistent comunitar din 
cadrul a 18 primarii din judetul Ilfov, valoarea fondurilor alocate fiind de  1.163.000 lei. 
In anul 2017 s-a incheiat un  numar de 38 contracte in valoare de 329.078 lei , cu respectarea 
intocmai a procedurilor reglementate de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 98/2016 privind 
atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a 
contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si  completarile ulterioare, 
Conform legislatiei in vigoare, OUG 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare,  s-au 
efectuat achizitii directe atat prin mijloace electronice cat si   in afara sistemului electronic - offline,  
cu  solicitare de oferte,  pentru intocmirea unei prospectiuni de piata, incheindu-se contract de 
achizitie, de servicii sau de lucrari cu pretul cel mai mic cu incadrare in buget pentru fiecare 
sectiune. 
Prin mijloace electronice accesand  site-ul eLicitatie, s-au efectuat achizitii directe, concretizate intr-
un numar de 38 contracte, urmarindu-se pretul cel mai mic avand caracteristicile solicitate prin 
referat de compartimentul solicitant,  respectandu-se procentul de 100% din totalul achizitiilor 
anuale , conform HG 99/2016.   
Pentru licitatiile nationale, carburant pentu autovehicule respectiv lapte pentru copii 0-12 luni ,  
Ministerul Sanatatii ne-a comunicat ca putem achizitiona noi cantitatile necesare pentru primul 
trimestru al anului 2019, in urma caruia s-au incheiat  contracte de furnizare cu valoarea repartizata 
corespunzator. 
  Astfel, pentru carburant s-a incheiat contract in valoare de 46.584 lei iar pentru lapte praf s-
au incheiat 2 contracte subsecvente in valoare de 88.590 lei. 
             La data de 31.12.2018, Casa de Asigurări de Sănătate Ilfov avea încheiate cu furnizorii de 
servicii medicale/medicamente cu și fără contribuție personală/dispozitive medicale în ambulatoriu, 
inclusiv pentru programe naționale de sănătate un număr de 4595 de contracte și acte adiționale.                                                                                                                             
 Cele 4 programe naționale de sănătate derulate de CAS Ilfov s-au desfășurat ca urmare a 
contractelor încheiate cu 2 furnizori de asistență medicală spitalicească și 76 furnizori de servicii 
medicale. 
 Referitor la plățile efectuate de CAS Ilfov, pentru serviciile prestate/medicamentele eliberate 
către asigurați, s-a achitat suma de 272.396,12 mii lei. 
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La 1 iulie 2017 indicele de îmbătrânire a populaţiei în judeţul Ilfov indică un număr de 76,2 

persoane vârstnice care revin la 100 persoane tinere (cu 2,4 persoane mai puţine faţă de aceeaşi 
perioadă a anului 2016 şi cu 33,0 persoane mai puţine faţă de nivelul naţional), fapt care indică că 
populaţia judeţului este una întinerită.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Raportul de dependenţă demografică pentru adulţi a fost de 17,9 persoane vârstnice care revin la 

100 de persoane în vârstă de muncă, (cu 0,1 persoane mai puţine faţă de aceeaşi perioadă a anului 
2016 şi cu 5,4 persoane mai puţine faţă de nivelul naţional). 

Raportul de dependenţă demografică a fost de 41,5 persoane tinere şi vârstnice care revin la 100 
persoane în vârstă de muncă (cu 0,6 persoane mai multe faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent 
şi cu 3,1 persoane mai puţine faţă de nivelul naţional).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Asistența medicală a a populației județului Ilfov a fost asigurată în anul 2017 de următoarele 
categorii de furnizori de servicii medicale publice și private:  
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• furnizori de servicii de  asistență medicală primară : 164 cabinete de medicină de familie din 
care 120 cabinete individuale, 2 cabinete asociate (cu 4 medici MF), 3 societăți civile 
medicale cu 8 medici MF și 32 cabinete de medicină de familie  în cadrul unor unități 
sanitare tip SRL. 

• furnizori de servicii de asistență de medicină dentară: 190 cabinete de medicină dentară din 
care 109 cabinete medicale individuale, 3 cabinete medicale asociate cu 6 medici si 2 
societati civile medicale cu cate  1 medic, precum si  73 unitati sanitare tip SRL cu cabinete 
de medicina dentara. 

• furnizori de servicii de asistență de  specialitate  ambulatorie : 293 cabinete de specialitate 
din care 31 cabinete medicale individuale, 262 cabinete de specialitate in unitati sanitare  tip 
SRL si 6 societati civile medicale cu 16 cabinete de specialitate.  

• furnizori de servicii paraclinice: 13 laboratoare de analize medicale si 6 cabinete de 
radiologie si imagistica medicala . 

• furnizori de servicii  de  asistență  medicală spitalicească: 3 spitale publice si 5 spitale private  
• furnizori de  servicii de asistență medicală de urgență prespitalicească și spitalicească: 

Unitatea de Primiri Urgență din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov, camera 
de gardă din cadrul Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Buftea și camera de gardă în cadrul 
Spitalului de Psihiatrie”Eftimie Diamandescu” Bălăceanca. 

• unități medico-sociale: 1 (Centrul Judetean de Asistență Medico-socială pentru Bolnavi 
Cronici Domnești) 

• farmacii : 87 în contract cu CAS Ilfov. 
• asistenti medicali comunitari: 14 
• mediatori sanitari romi: 14 

În prezent, în judetul Ilfov funcționează 4 cabinete medicale scolare în Otopeni, Buftea, 
Chitila si Măgurele unde isi desfasoara activitatea 1 medic scolar (cu  ½ norma) si 6 asistente 
medicale.  
             În toate localitatile judetului Ilfov există cel puțin un medic de familie . 
             Localitatile in care s-a identificat un deficit de medici de familie, deficit stabilit de comisia 
paritară pentru asistenta medicala primara in vederea contractarii cu CAS Ilfov pentru anul 2017 (40 
medici de familie) sunt: comuna Afumați (1),oras Bragadiru (2), comuna Ciorogârla (1),comuna 
Chiajna (3), comuna Glina (1), comuna Jilava (1), comuna Mogoșoaia (1), comuna Ștefăneștii de Jos 
(1),comuna Tunari (1), comuna Vidra (1), orașul Chitila (3), oraș Buftea (3), oraș Otopeni (1), orașul  
Pantelimon (7), orașul Popești-Leordeni (5) și orașul Voluntari (8). 

În anul 2017, asistenta medicala spitaliceasca a fost asigurata in judetul Ilfov de 9 unitati 
sanitare cu paturi, 3 publice, al caror management a fost preluat de Consiliul Judetean Ilfov in anul 
2010, din care unul reorganizat in Spital O-G in octombrie 2012 si 6 private, asigurandu-se 
urmatoarele specialitati: 

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Ilfov, a fost clasificat in categoria III in urma 
avizarii noii structuri a spitalului dupa incheierea lucrarilor de reabilitare a 
spitalului in prima parte a anului 2016, cu un numar de 371 paturi  si ambulatoriu 
integrat  

- Spitalul de Psihiatrie “Eftimie Diamandescu” Bălăceanca, cu un numar de 295 
paturi, avand urmatoarea structura organizatorica: Sectie psihiatrie I, Sectie 
psihiatrie II, Sectie psihiatrie III, Sectie psihiatrie IV, Compartiment psiho-
geriatrie; 

- Spitalul de Obstetrica-Ginecologie Buftea, a fost  infiintat in octombrie 2012 prin 
reorganizarea Spitalului Orasenesc”Dr Maria Burghele” Buftea, cu un numar de 60 
paturi   

- Spitalul de ingrijiri paliative Sf. Irina, cu un numar de 39 paturi  
- Spitalul Oxyygene, cu un numar de 50 de paturi in specialitatea Geriatrie 
- Spitalul Cardiorec - cu un  numar de 50 paturi Spitalul RTC Radiology Therapeutic 

Center SRL  cu un numar de 8 paturi spitalizare de zi oncologie, radioterapie si 
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ingrijiri paliative si ambulatoriu de specialitate ( oncologie, O-G, ORL radiologie  
si imagistica medicala-CT) 

- S.C. Bioderm Medical Center S.R.L. cu un numar de 4 paturi spitalizare de zi 
dermatologie. 

           În  2017,  au fost eliberate 1505 documentatii de reglementare sanitara in vederea functionarii 
obiectivelor, s-au inregistrat in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale partea I-a si partea a II-a din 
judetul Ilfov 49  de cabinete medicale și s-au desfiintat 15 cabinete medicale comparativ cu  anul 
2016  în care s-au inregistrat in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale 77 de cabinete medicale și 
au fost desfiintate 13 cabinete medicale. 
            Prin cabinetele medicilor de familie din judetul Ilfov au fost efectuate  35.730 vaccinari. 
            În anul 2016, rata de acoperire vaccinala a fost de 92.89 % la vaccinarea ROR la varsta de 1 
an si de 79.46 % la vaccinarea ROR la 5 ani si 7 ani . La sfarsitul anului 2016  DSP Ilfov avea in 
stoc 552 doze de vaccin ROR . S-au primit 200 doze de vaccin in luna martie 2017, 2780 doze in 
luna mai 2017, 200 doze in luna iunie 2017, cantitati insuficiente pentru recuperarea tuturor copiilor 
restantieri la vaccinarea ROR . In luna iulie 2017 au fost primite 8360 doze si inca 1000 doze in luna 
august 2017.  
         In judetul Ilfov au fost inregistrate de la inceputul anului 2017, 164 cazuri confirmate de 
rujeola , din care 19 cazuri au fost inregistrate la copii vaccinati, restul la nevaccinati .  
         Au fost inregistrate si 15 focare de rujeolă. 
 Au fost efectuate la cele 2 spitale din judet (Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Ilfov si 
Spitalul de Obstetrica-Ginecologie Buftea) 1005 teste rapide HIV, la gravide,  toate fiind negative. 

  Prin cele 2 dispensare TBC ale judetului Ilfov,  de la inceputul anului 2017,  au  fost  examinate 
 1150 persoane pentru depistarea cazurilor de infectie / imbolnavire de tuberculoza, iar la 867 dintre 
ei au fost efectuate si examene radiologice. 
        Au fost inregistrate 116 infectii nosocomiale in sistem de rutina (1 la Spitalul de Obstetrica-
Ginecologie Buftea, restul la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Ilfov) . 

Direcția de Sănătate Publică Ilfov efectueaza monitorizarea de audit a calitatii apei, conform 
HGR. 974/15.06.2004 - Norme de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei 
potabile. 

• in anul 2017 au fost prelevate 200 probe de apa de la 26 sisteme centrale de aprovizionare cu 
apa din localitati aflate pe teritoriul judetului Ilfov in cadrul monitorizarii de audit a calitatii 
apei ;   

•  au fost interpretate 92 buletine de analiza a apei potabile (14 dintre acestea fiind interpretate 
la solicitare) ; 

• rezultatele analizelor de laborator au evidentiat neconformitati ale parametrilor fizico-
chimici si microbiologici (amoniu-15, nitriti-6, bacterii coliforme-13, nr. colonii la 37ºC-7, E 
coli-1, clor rezidual liber-2 si enterococi-1) 

• au fost evaluate 131 sisteme de alimentare cu apa in vederea eliberarii autorizatiei sanitare de 
functionare pentru 85 dintre acestea si a vizei anuale pentru 43 obiective (atat pentru 
aprovizionare in sistem central cat si pentru surse proprii, iar pentru  3 s-a eliberat notificare 
de respingere a autorizatiei sanitare de functionare ;  

• realizarea indicatorilor de activitate specifica din cadrul PN II, monitorizarea modului de 
derulare a programului, centralizarea si raportarea datelor catre UATM din cadrul INSP. 

       Direcția de Sănătate Publică Ilfov a participat la derularea programului de supraveghere a 
radioactivitatii apei prin prelevarea de  probe de apa din reteaua de distributie a 8 orase (Buftea, 
Magurele, Pantelimon, Otopeni, Bragadiru, Popesti - Leordeni, Chitila, Voluntari) si 2 comune (1 
Decembrie si Mogosoaia), in vederea analizarii acestora de catre Laboratorul de specialitate din 
cadrul Directiei de Sanatate Publica a municipiului Bucuresti, rezultatele analizelor de laborator au 
fost corespunzatoare. 

În cadrul Programului national de evaluare si promovare a sanatatii si educatiei pentru sanatate 
au fost desfășurate 10 campanii. 
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Au fost organizate și desfășurate campanii 5 IEC destinate priorităților de sănătate specifice 
locale. 
      In cursul anului 2017 au fost desfasurate 1581 actiuni de inspectie curenta, tematice. 

S-au aplicat sanctiuni contraventionale : 30 amenzi in valoare de 76.100  lei. 
S-a procedat la suspendarea de activitate in cazul a 1 agent economic.  
În conformitate cu Normele tehnice de realizare a programelor de sanatate publica in anul 2017 

s-au incheiat contractele cu 20 de autoritati ale  administratiei publice locale din judetul Ilfov   
pentru distribuirea de lapte praf  in cadrul PN VI Programul National de Sanatate a Femeii si 
Copilului .  

De asemenea, s-au incheiat  contracte  cu Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Ilfov pentru 
derularea activitatilor din cadrul PNVI 1.2, PNVI 2.4 precum si pentru derularea PN IV.1 Programul 
pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin . In anul 2017, pentru derularea PNVI 2.4 
s-a incheiat contract  si cu Spitalul de obstetrica-ginecologie Buftea in limita bugetului repartizat . 

În conformitate cu Ordinul MS nr 447/2015 privind aprobarea modului de administrare, 
finantare si implementare a actiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul si ingrijirea 
pacientilor critici din sectiile ATI adulti adulti/copii si terapie intensiva nou-nascuti DSPJ Ilfov a 
incheiat contract cu Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Ilfov pentru  implementarea programului 
AP-ATI in sectia ATI a spitalului. 
      S-au  monitorizat  deconturile lunare transmise de cele 20 de Primarii care au incheiat contracte 
cu DSPJ Ilfov pentru distribuirea de lapte praf sugarilor care nu beneficiaza de lapte matern in 
cadrul programului National VI 1.1 : Nr sugari  cu CNP distinct beneficiari de lapte praf distribuit 
gratuit in anul 2017 - 286. 

De asemenea, s-a monitorizat derularea  interventiilor din PNVI de sanatate a femeii si 
copilului in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Ilfov – interventiile PNVI 1.2.- profilaxia 
malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere , PNVI 2.4.- profilaxia sindromului de izoimunizare  
Rh  
Nr beneficiari PNVI1.2 in anul 2017-190 
Nr beneficiari PNVI 2.4 in anul 2017-40 

In cadrul PNIV.1.1-Programul pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin s-a 
incheiat contract cu Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Ilfov in vederea finantarii de catre MS a 
serviciilor medicale desfasurate in cadrul retelei de screening a cancerului de col uterin constituita la 
nivelul spitalului, retea formata din  centre de informare si consiliere ,centre de recoltare ( 2 cabinete 
O-G) si 1 laborator citologie cervicala cu 2 medici specialisti anatomie patologica. S-au inaintat 
Unitatii Nationale de Management a programului PNIV.1.1 (Institutul National de Sanatate Publica) 
cereri lunare de finantare in baza borderourilor cu formularele FS1 completate in integralitate 
primite de la spital si avizate de Unitatea Regionala de management a programului- Institutul 
Oncologic Bucuresti. 

In anul 2017 au beneficiat de testari Babes Papanicolau gratuite 282 femei cu varsta cuprinsa 
intre 25 si 64  ani  din care 38 de persoane testate au primit rezultate pozitive (displazii ASC-US si 
ASC-H) față de  anul 2016, în care au beneficiat de testari Babes Papanicolau gratuite 257 femei cu 
varsta cuprinsa intre 25 si 64  ani, din care 26 de persoane testate au primit rezultate pozitive 
(displazii ASC-US si ASC-H). 

A crescut numarul de testari BPN efectuate in centrul de recoltare din cadrul  Spitalului de 
Obstetrica-Ginecologie Buftea pentru populatia feminina eligibile din zona de nord  a judetului si in 
cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Ilfov in urma modificarii legislatiei de desfasurare a 
screeningului, prin posibilitatea incheierii de contracte ca centre consiliere  si de catre medicii 
ginecologi din cadrul celor 2 centre de recoltare a testului BPN. 
          In anul  2017 au beneficiat de PN AP-ATI un numar de 146 pacienti.  

    S-a stabilit deficitul de medici specialisti in ambulatoriu in anul 2017 in judetul Ilfov -  85  
de medici specialisti și s-au evaluat toti furnizorii care au solicitat evaluarea in anul 2017 de catre 
CAS Ilfov. 
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    Nr furnizori evaluati  in anul 2017: 39 specialitati clinice, 4 specialitati paraclinice - laborator, 
5 îngrijiri la domiciliu, 15 asistenta de specialitate stomatologica, 96 farmacii, 3 dispozitive 
medicale, 6 recuperare medicina fizica si balneologie, 126 furnizori de servicii medicale de asistenta 
medicala primara, 5 spitale evaluate față de nr furnizori evaluati si acreditati  in 2016: 18 specialitati 
clinice; 7 specialitati paraclinice-laborator; 11 îngrijiri la domiciliu; 17 asistenta de specialitate 
stomatologică; 96 farmacii; 6 dispozitive medicale; 3 recuperare medicina fizica si balneologie; 1 
transport;1 urgente. 

In anul 2017, s-au inaintat la Ministerul Sanatatii in vederea eliberarii certificatelor de 
conformitate 29 dosare și s-au eliberat 2 autorizatii de libera practica pentru activitati conexe actului 
medical, 5 autorizatii pentru examinarea ambulatorie a candidatilor la obtinerea permisului de 
conducere si a conducatorilor de autovehicule sau tramvaie pentru  o unitate sanitara din judetul 
Ilfov și a fost avizata 1 autorizatie pentru examinarea ambulatorie a candidatilor la obtinerea 
permisului de conducere si a conducatorilor de autovehicule sau tramvaie, fiind autorizate in total in 
judetul Ilfov un numar de 6 unitati sanitare  cu cabinete de specialitate conform legislatiei in 
vigoare. 

 
 

b) Educație  
 
 

În calitate de instituție care gestionează procesul de învățământ, Inspectoratul Școlar Județean 
Ilfov a avut ca prioritate pentru anul școlar 2017-2018 construcția unui învățământ modern și de 
calitate, adaptat standardelor educaționale, prin acordarea de șanse egale tuturor copiilor, indiferent 
de posibilitățile și de particularitățile fiecăruia.  

Pentru un număr total de clase de 1.919 s-au înscris la începutul anului școlar 2017-2018 – 
46.300 elevi. 

190 de unități de învățământ de stat și 54 pentru învățământ particular, 3.576 de posturi pentru 
personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic, din care 3.437 finanțate la nivelul consiliilor locale 
și 139 la nivelul Consiliului Județean Ilfov.  

în anul școlar 2017-1018 s-au scos la concursul de titularizare 997 de posturi, pentru care s-au 
înscris 448 de persoane, s-au prezentat 280 și s-au titularizat 108.  

Cu toate acestea, încadrarea personalului didactic în anul școlar precedent a însemnat un procent 
de 77% titulari, 17,80% personal calificat și 5,34% personal fără studii corespunzătoare postului. 
”Tendinţa de reducere a numărului de posturi didactice încadrate cu personal didactic fără studii 
corespunzătoare postului, iniţiată cu 3-4 ani în urmă, în ciuda unei ușoare scăderi, rămâne încă un 
deziderat în condițiile în care oferta de cadre didactice calificate este din ce în ce mai redusă. Se 
recomandă creșterea preocupării directorilor de unităţi școlare în ceea ce privește abordarea 
problematicii asigurării resurselor umane în perspectiva descentralizării sistemului de învăţământ”, a 
subliniat inspectorul școlar general al județului. 

 
 

Pentru ”Definitivat 2018” s-au înscris 186 de candidați, dintre care au fost validați și au primit drept 
de participare la examenul de definitivare în învățământ – 171. La proba scrisă din cadrul examenului 
s-au prezentat 154, respectiv 90,05%, 7 candidați s-au retras în timpul probei scrise (din motive 
personale) și s-au predat 147 de teze pentru 19 discipline de examen. Înainte de contestații au fost 
declarați ”admis” 114 candidați și după contestații – 119. Rezultatele finale (medii mai mari sau egale 
cu 8), după contestații, au poziționat județul peste media pe țară (80,95% rată de promovare față de 
79,59% media la nivel național). 
     Au fost efectuate 8 inspecții școlare generale și 1204 inspecții de specialitate 
 Situație școlară 
În anul școlar 2017-2018, în Ilfov, 165 elevi primeau ”Bani de liceu” și 366 ”Bursă profesională” 
(186 dintre ei au primit bursa lunar pe tot parcursul anului școlar, iar 181 elevi au avut bursa 
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suspendată pentru cel puțin o lună, din cauza absențelor nemotivate). Legat de absențe, s-a precizat 
că la nivelul județului, în anul școlar care s-a încheiat, s-au înregistrat 1.076.684 absențe, din care 
motivate au fost mai puțin de jumătate, respectiv 428.660. De altfel, pentru absențe nemotivate, 41 
de liceeni au fost exmatriculați anul trecut, iar unui număr de aproape 500 de elevi (liceu, gimnaziu 
și primar) i-au fost scăzute notele la purtare. Față de anul 2016-2017, la nivel primar și gimnazial a 
crescut rata abandonului școlar (751 de elevi în 2017-2018 față de 510 în 2016-2017). Din 46.300 de 
elevi înscriși la începutul anului școlar 2017-2018, la finele semestrului 1 mai erau doar în sistem 
43.470 elevi. 
În anul școlar 2017-2018, obiectivele prioritare ale IȘJ Ilfov au vizat îmbunătățirea rezultatelor la 
învățătură și a celor la frecvență și disciplină ale elevilor, iar la finalul anului, rezultatele statistice au 
relevat păstrarea, în general, la un nivel constant a situației la învățătură a elevilor din județ. Din 
totalul elevilor promovați – 97,52% la nivel primar, 90,44% la nivel liceal, 85,99% – profesional și, 
din păcate, doar 81,85% la nivel gimnazial s-au regăsit – pe tranșe de medii – (cel mai mare număr 
de elevi de 9-10.00) în școlile primare și gimnaziale, iar pentru liceu ponderea a fost deținută de 
tranșa 5-6,99. 
Totodată, 2.444 elevi au rămas cu situația școlară neîncheiată (inclusiv corigenți), iar 548 elevi au 
rămas repetenți în anul școlar trecut. 85 de copii au figurat în raportul IȘJ Ilfov ca neșcolarizați în 
2017-2018. 
Examene și rezultate la învățătură 
La Evaluarea Națională a elevilor la sfârșitul clasei a VIII-a s-au prezentat 2.333 de elevi (439 – cel 
mai mare număr – au luat note între 7 și 7,99, la Limba și Literatură română, iar procentul de medii 
peste 5 a fost, la această materie, de 80,84%, foarte aproape de media națională de 83%). Per total, la 
nivel județean, note peste 5 au luat 68,83% dintre elevi, comparativ cu procentul național de 73,5%. 
Și, pentru că din analiza comparativă a rezultatelor obținute în anii școlari anteriori s-a constatat că 
procentul mediilor de peste 5 a fost mult sub cel la nivel național (spre exemplu, o scădere de peste 6 
procente față de anul școlar 2016-2017), s-au recomandat o atentă analiză a rezultatelor la nivelul 
tuturor unităților școlare ilfovene și intervenția în cazul elevilor care, în urma testelor inițiale, teze 
cu subiect unic și simulări s-au situat în intervalul 3,50-4,99, prin programe remediale concrete, 
punctuale, personalizate. 
Pentru admiterea la liceu datele au arătat ceea ce, din păcate, se înregistrează de ani buni la nivelul 
județului – doar 580 de absolvenți din IIlfov au fost repartizați în județ, în timp ce 1.254 au plecat 
spre București și alte județe. Dintre aceștia din urmă, 304 elevi au obținut media la admitere între 7-
7,99, 257 – între 8-8,99 și 149 între 9 și 9,99. Singurii 2 absolvenți cu media 10 la admitere au plecat 
din Ilfov. 211 absolvenți au venit în Ilfov din alte județe, cel mai mare număr dintre ei – 72 – -
încadrându-se ca medii de admitere la liceu sub 5. 
La Bacalaureat, pentru sesiunea iunie-iulie 2018 au fost înscriși 1.219 candidați, cei mai mulți (1.096) 
absolvenți ai cursurilor de zi. Dintre aceștia, s-au prezentat 970 și au fost declarați reușiți (cu medii 
peste 6,00) 354, reprezentând 36,49% din numărul total al candidaților (procentul de promovare la 
nivel național a fost de 69,7%). 
 Învățământul profesional și tehnic 
În cazul învățământului profesional și tehnic, planul de școlarizare realizat pentru cl. a IX-a învățământ 
liceal cu frecvență – zi, învățământ de stat, în anul școlar 2017-2018 a cuprins 7 clase cu 176 elevi, 
profil ”tehnic”; 8 clase cu 207 elevi, profil ”servicii” și 3 clase cu 62 elevi, profil ”resurse naturale și 
protecția mediului”. În planul de școlarizare realizat la anul I, școli postliceale și școală de maiștri 
învățământ de zi și seral, pentru anul școlar precedent au fost menționate o clasă anul I la zi, de 
”turism și alimentație” și câte o clasă anul I la seral pentru ”agricultură și industrie alimentară” – 
pentru școala profesională și o clasă de 31 de elevi anul I seral ”transporturi” – pentru școala de 
maiștri. 
 ”A doua șansă” și ”școală după școală” 
Pentru 300 de cursanți, în 5 unități de învățământ din județ s-a desfășurat programul ”A doua șansă” 
– la Liceul Teoretic ”Alexandru Rosetti” Vidra, Liceul Tehnologic ”Vintilă Brătianu” Dragomirești 
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Vale, la Școala Gim. nr. 1 Pantelimon, Școala Gim. nr. 3 Buftea și la Școala Gim. nr. 2 Crețești, 
Vidra. 
Iar programul ”Școală după școală” s-a derulat în anul școlar trecut în 14 unități – Șc. Gim. nr 1 din 1 
Decembrie (30 de elevi, sursă de finanțare Fundaţia Christian Hope și Consiliul Local 1 Decembrie), 
Șc. Gim. nr.1 Cernica (23 cursanți, finanțare e-Mag), Șc. Gim. nr. 2 Jilava (50 elevi, United Way 
Romania), Liceul cu program sportiv nr. 1 Clinceni (48 elevi, e-Mag), Șc. Gim. nr. 1 Moara Vlăsiei (20 
elevi, Consiliul Local Moara Vlăsiei), Șc. Gim. nr. 1 Pantelimon (60 elevi, Consiliul Local Pantelimon), 
Șc. Gim. nr. 1 Ciorogârla (20 elevi, Asociația de părinți Samurcași), Șc. Gim. nr. 1 Voluntari (140 elevi, 
Consiliul Local Voluntari), Șc. Gim. nr. 2 Voluntari (78 elevi, Consiliul Local Voluntari), Șc. Gim. nr. 
2 Crețești (15 elevi, e-Mag) și Șc. Gim. nr. 2 Glina (18 elevi, finanțare printr-un parteneriat cu Fundația 
Inocenți). 
 Învățământ special 
La nivelul judeţului Ilfov, învăţământul special se desfășoară în cadrul Centrului Școlar pentru 
Educaţie Incluzivă Periș. Activitatea se derulează la sediul școlii din Periș – 7 clase și în 7 școli 
integratoare, în 9 clase. În total este vorba de 131 elevi, dintre care 11 sunt școlarizați la domiciliu. 
Numărul total al copiilor cu CES (cerințe educaționale speciale – deficiențe ușoare sau moderate) 
integraţi în învăţământul de masă din Ilfov este de 240, dintre care 108 sunt integrați în învățământul 
de masă. 245 de elevi din învăţământul de masă sunt integraţi individual și urmează curricumul 
școlii de masă cu servicii educaţionale de sprijin; 90 de elevi din învăţământul de masă sunt integraţi 
individual, urmează curricumul școlii de masă, au fost depistaţi și integraţi de către Comisia internă 
de evaluare continuă și nu beneficiază de servicii educaţionale de sprijin; 551 de elevi sunt cuprinși 
în terapie logopedică în cadrul centrelor logopedice interșcolare și cabinetelor logopedice. Iar toate 
acestea, cu un număr de norme/cadre didactice de sprijin la nivel de judeţ de 13 persoane și 15 
norme/profesori logopezi în întreg județul! 
Învățământ particular 
În Ilfov funcționează 54 de unități de învățământ particulare cu personalitate juridică (cu 82 de 
niveluri de învățământ – preșcolar, primar, gimnazial, liceal și postliceal), dintre care 28 sunt 
acreditate și 55 autorizate. În total – 3.804 elevi. 
 Concluzii cu puncte tari și puncte slabe 
La puncte tari, raportul menționează reabilitarea reţelei școlare județene și ameliorarea infrastructurii 
prin proiecte cu finanţare externă și prin fonduri ale administraţiilor locale; construcția unor noi 
unități de învățământ/corpuri de școală; faptul că 85% dintre directori sunt numiți prin concurs, dar 
și acela că 314 cadre didactice din județ sunt înscrise în Registrul Național al Experţilor în 
Management Educaţional, procent de promovare peste media națională la examenul de Definitivat. 
Apoi, sunt menționate buna colaborare cu instituţiile administraţiei publice locale și județene; 
facilitarea accesului la educație timpurie pentru un număr în creștere de copii, promovarea unor 
metode didactice interactive cu rol motivațional pentru copii și elevi sau manualele digitale, accesul 
la Internet și la platforme E-learning. 
La capitolul ”puncte slabe” sunt trecute absenteismul ridicat (un număr mediu de absențe/elev de 27, 
din care nemotivate/elev: 16), rata abandonului în creștere, rezultatele slabe, într-un număr mare de 
școli, la examenele naționale, număr foarte redus de programe ”Școală după școală” (afterschool), 
lipsa spațiilor pentru cabinete și laboratoare și utilizarea laboratoarelor și a cabinetelor ca săli de 
clasă, dar și lipsa autorizației de securitate la incendiu într-un număr mare de școli. Tot aici sunt 
menționate fluctuaţia personalului didactic, preponderent în mediul rural, preocuparea scăzută 
pentru individualizarea/diferenţierea învăţării în raport cu nevoile/interesele elevilor; eficienţa 
scăzută și formalismul activităţilor de formare continuă la nivelul comisiilor metodice; personalul 
didactic auxiliar/nedidactic insuficient; numărul insuficient de consilieri școlari, logopezi, profesori 
itineranți sau numărul mare de elevi la unele clase, preponderent în mediul urban. 
 
 

Au fost implementate mai multe proiecte Erasmus+ acoperind sfera proiectelor specifice acțiunii 
cheie ½ KA1 și KA2 atât din categoria Educație școlară cât și din categoria VET. 
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Proiectul ROSE va fi implementat până în anul 2022 în 16 licee din județul Ilfov. 
Au fost eliberate 4 acorduri de oportunitate eliberate pentru Primăria Brănești  în cadrul 

POR/2017/10/10.1/10.2/BI 
 
 
Raportul privind starea învățământului preuniversitar din județ în anul școlar        a avut în 

vedere dimensiuni precum resursa umană, materială și financiară, participarea la educație și 
rezultatele elevilor și ale educației pe piața muncii.  

S-a pornit de la o rețea școlară – de stat – formată din 89 de unități de învățământ preșcolar, 83 
de școli primare și gimnaziale, 18 licee și 2 unități conexe (Clubul copiilor și Clubul sportiv) și – 
privată – formată din 62 de unități cu personalitate juridică și 83 de unități arondate acestora.  

 Situația statistică a încadrării cu personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, în anul şcolar 
2016-2017, cuprinde un total de 3.410,27 norme, din care 3.281,27 finanţate la nivelul consiliilor 
locale şi 129 la nivelul Consiliului Judeţean Ilfov; norme didactice: 2.637,52.  

La fel ca în anii precedenți, și în 2016-2017 s-au scos la concurs pentru titularizare un număr 
mare de posturi/catedre (985 de posturi, din care 293 titularizabile), pentru care s-au înscris 396 de 
persoane.  

S-au prezentat 281 și au fost admise 233. S-au titularizat însă doar 88 de cadre didactice.  
Datele analizate în cadrul raportului au relevat faptul că rezultatele statistice arată o situaţie la 

învăţătură a elevilor din judeţul Ilfov „în general, constantă”.  
Spre exemplu, dintr-un total de 46.645 elevi înscriși la începutul anului 2016 (45.720 rămași la 

sfârșitul semestrului I) au promovat școala 41.073 (cei mai mulți cu medii între 9 și 10 – 23.344, 
urmați de cei cu medii între 7 și 8.99 – 11.895). Pe nivel de învățământ, promovabilitatea a fost de 
96,62% pentru ciclul primar, 76,09% pentru gimnaziu, 84,92% pentru liceu și de 88,10% la 
profesional.  

Absenteismul rămâne, în continuare, un fenomen, în ciuda faptului că majoritatea școlilor din 
județ au inițiat planuri de măsuri pentru menținerea elevilor în școală. Din cauza absențelor, în anul 
școlar, aproape 1.000 de elevi ilfoveni au avut nota scăzută la purtare. Per total/an s-au înregistrat 
1.056.170 de absențe, din care mai puțin de jumătate (454.074) au fost motivate.  

Analiza comparativă a sancțiunilor aplicate elevilor din școlile județului relevă faptul că numărul 
elevilor sancționați a crescut în anul școlar 2016-2017, motivul principal al celor mai numeroase 
sancțiuni fiind determinat de numărul mare de absențe nemotivate. 

 
EXAMENE NAȚIONALE 

EVALUAREA NAȚIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI a VIII a 2017 
 
Elevi înscriși: 2242  
Candidati cu media peste 5: 1698 ( 76,97% față de 75,82% în 2016) 
Nr. elevi cu media 10: 11 elevi, față de 5 în 2016 
 
BACALAUREAT 2017 
 
Număr candidați înscriși: 1235 
Prezenți: 1108 (89,72%) 
Reușiți: 491 (44,31%)  
Reușiți cu medii între 9-9.99:  31 (6,31%) 
 

În ceea ce privește admiterea la liceu, 1.193 de elevi din Ilfov au fost repartizați în București și 
alte județe (față de 801 repartizați în județ).  

Dintre cei plecați, aproape 300 au avut medii între 9 și 9,99. 
      Iar referitor la Bacalaureat, pentru sesiunea iunie-iulie se poate vorbi de o creștere a procentului 
de promovare față de anul școlar precedent, de la 35,58% în 2016 la 44,31% în 2017.  
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      Au fost efectuate 8 inspecţii tematice în toate unităţile de învăţământ din judeţ și 5 inspecții 
generale. 
       Unitățile școlare în care se desfășoară programul "Şcoală după şcoală" sunt: Școala Gimnazială 
nr. 1 Pantelimon - 60 elevi; Școala Gimnazială  nr. 1, 2, 3, Voluntari -170 elevi; Liceul  Tehnologic 
,,Pamfil Șeicaru’’, Ciorogârla - 10 elevi; Scoala Gimnaziala nr. 2, Glina:Parteneriat  cu Fundatia 
,,Inocenţia” - 15 elevi;Scoala Gimnazială nr. 2, Jilava – 100 elevi(partener Asociația Providența); 
Școala Gimnazială  Nr. 1, 1 Decembrie -30 elevi;  Scoala Gimnaziala Nr.1 Cernica -24 elevi; Scoala 
Gimnaziala Nr.2,   Jilava -50 elevi;  Liceul cu Program Sportiv Nr.1, Clinceni - 48 elevi; Scoala 
Gimnaziala Nr.1, Moara Vlasiei - 20 elevi; Școala Gimnazială  nr. 1, Pantelimon - 60 elevi;  Liceul  
TehnologicʺVintilă  Bratianuʺ, Dragomiresti - Vale -110 elevi; Liceul Teoretic ,,Horia Hulubei ”, 
Măgurele - 100 elevi;  Școala Gimnazială Nr. 1 Ciorogarla - 20 elevi;    Liceul Teoretic „Radu 
Popescu” Popești- Leordeni ; Liceul  Teoretic  „Alexandru Rosetti”, Vidra; Școala Gimnazială  Nr. 1 
Voluntari - 140 elevi;    Școala Gimnazială  Nr. 2, Voluntari -78 elevi;  Scoala Gimnazială Nr. 2, 
Cretesti - 15 elevi -  Proiect " Sa invățăm împreună"; Școala Gimnazială  Nr. 2, Glina – 20 elevi  in 
parteneriat cu  Fundația Inocenția. 

Unitățile școlare în care s-a  desfășurat programul ,,A doua șansă” : Liceul Teoretic 
,,Alexandru Rosetti” Vidra - 75 cursanți; Liceul Tehnologic ,,Vintilă Brătianu” Dragomirești-Vale - 
56 cursanți;Școala gimnazială nr. 1 Pantelimon -120 cursanți;,Şcoala gimnazială nr. 3, Buftea- 50 
cursanți ;Liceul Tehnologic ,,Cezar Nicolau" Brănesti - 10 cursanti – secundar inferior ( fără 
finanțare), Liceul Teoretic ,,Alexandru Rosetti” Vidra - 74 cursanți (finantare MEN); Liceul 
Tehnologic ,,Vintilă Brătianu” Dragomirești-Vale - 65 cursanți(finantare MEN); Școala Gimnazială 
Nr. 1 Pantelimon -65 cursanți, Şcoala Gimnazială Nr. 3, Buftea - 57 cursanți (finantare MEN); 
Şcoala Gimnazială Nr. 2, Creteşti- 29 cursanţi (finantare MEN), Liceul Tehnologic ,,Cezar Nicolau,, 
Brăneşti-10elevi. 

S-a desfăşurat campania ,,S.O.S-copiii rromi”- intalniri la nivelul diferitelor unitati de 
invatamant cu elevii, parintii, dirigintii cls. a VIII-a. 

În data de 30.05.2017 a avut loc întâlnirea organizata la Şcoala Gimnazială nr. 1, Jilava în 
vederea informării și consilierii părinților cu privire la existența  locurilor speciale pentru  rromi în 
licee și universități, pentru anul școlar 2017-2018.  
            Un număr de  82  elevi de etnie roma, absolventi ai cls. a VIII-a, au fost înscriși pe locurile 
speciale pentru romi  la liceele din Ilfov și din București. 
           S-au derulat următoarele proiecte: Scoala Gimnaziala Nr.2,Jilava:Grădinița estivală, 20 
copii- proiect finanțat de Salvati Copiii Romania, Scoala Gimnaziala nr. 1 Pantelimon"Arta de a fi 
părinte"/10 părinți/10 elevi/sprijin educațional ; "Viitorul sunt E.U."/ 60 elevi/cluburi elevi: artă 
meșteșugărească, .Liceul  Tehnologic ,,Pamfil Șeicaru’’, Ciorogârla :Activităţi desfăşurate: teatru şi  
dans; cultura si traditii rome si romanesti; acordare prim-ajutor; concurs; picture;  cultura 
generala/30 elevi; .Liceul Teoretic ,, Alexandru Rosetti” Vidra:Activități  de consiliere și formare 
pentru dezvoltarea tinerilor din medii vulnerabile/ 13 elevi și 6 părinți ; .Liceul  Tehnologic ,,Vintilă 
Brătianu’’, Dragomirești –Vale: ,,Școala  viitorului  comunității’’/150 elevi; Scoala Gimnaziala nr. 1, 
Găneasa:Proiect   ,,Și eu am dreptul la educație ,,- proiect co-finanțat de Guvernul României și 
ANR/ 100 elevi; .Scoala Gimnazială Nr. 2, Jilava:Parteneriat cu Organizația ,,Salvați Copiii”- 
Proiect ,,Regina soldat”-vizite, excursii,tabere/15 elevi;Parteneriat trupă de teatru-activități cu 50 
elevi, Scoala Gimnazială Nr. 1, Tunari: Proiect în parteneriat cu Asociația pentru evoluție Rotas – 
susținere materială a elevilor cu tendință de absenteism;Scoala Gimnazială Nr. 1, 
Cornetu:Parteneriat cu Asociația de părinți ,,Împreună pentru educație” și Parohia Cornetu –
Proiectul ,,Să fim mai buni”- sprijin pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile/91 
elevi(distribuire rechizite, haine, alimente); Scoala Gimnaziala Nr. 2, Darvari- structura Scolii 
Gimnaziale Nr. 1, Ciorogarla: Parteneriat cu Fundatia ,,Politeia’’/ activităţi-,,Descoperă literatura 
prin teatru”/16 elevi; excursii; activităţi sportive;Scoala Gimnaziala Nr. 2, Buftea :Parteneriat cu 
Asociația S.O.S. Satele Copiilor România - Program de dezvoltare personală prin mișcare și dans; 
ateliere creative / 70; Parteneriat cu Asociația Princess and The Kids- Proiectele ,,Oușoare pentru  
ajutoare”/ 150elevi şi ,,Martișor pentru ajutor ”/ 75elevi;Scoala Gimnaziala Nr. 3, Crețești: 
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Parteneriat Fundatia Mathias- DonatiiPrograme educative/46 elevi; Scoala Gimnaziala  Nr. 1 
Pantelimon:"Cluburi/Viitorul sunt E.U. Activități: 1. Biodiversitate-12 elevi;  2. Arta japoneza-12 
elevi; 3. Sport-12 elevi;  4.Cetățenie activă-12 elevi;  5. Fenomene fizice-12 elevi;  6. Artă 
meșteșugărească-12 elevi;  7. Pictură și serigrafie-12 elevi;  8. Teatru-12 elevi;  9. Club foto-12 
elevi;  10. Folclor-12 elevi; 11. Lectură pentru pitici-12 elevi; 13. Proiect educațional "Arta de a fi 
părinte"-10 părinți și 10 elevi;Şcoala Gimnazială Nr. 2 ,,Ioan Bădescu” Popeşti Leordeni: Proiect 
eTwinning- 10 elevi; Liceul Teoretic ,, Alexandru Rosetti” Vidra:simpozion regional cu tema " Și eu 
sunt parte din aceasta școala"; Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă, Periș - activități consiliere 
- Proiect cu Fundatia Heart to Heart;Liceul Teoretic „Dumitru Dumitrescu”, Buftea: Proiectul 
Erasmus + - 14 elevi, activităti SNAC - 338 elevi; proiectul ,,Elevi de Succes" - 26 elevi; proiectul 
,,Justice Has No Gende" - 25 elevi; proiectul ,,Un  Om, o Viata, o...Istorie" - 50 elevi, proiect ,,We 
are Europe too"- 20 elevi;Scoala Gimnaziala  Nr. 1 Pantelimon: Proiectul “Dă mai departe!” – 
Activități de sStimulare a dialogului intercultural; promovarea valorilor unei societăți deschise- 
parteneriat cu Asociația pentru tineret SAKURA ( 50 elevi); Școala Gimnazială Nr. 1, Glina . 
Proiect ,,Izvoarele trecutului”;Scoala Gimnaziala Nr.2,   Jilava:Proiectul Spre o educație mai bună 
pentru toți copiii” – parteneriat cu Fundația Politeia – 30 elevi.Participare la concursurile nationale: 
,,Călătoria mea multiculturală,, –  premiul I la nivel judetean (Liceul Tehnologic ,, Dumitru 
Dumitrescu”, Buftea); ,,Diversitatea - o şansă în plus pentru viitor” - au fost calificate 3 echipe la 
faza națională. Scoala Gimnazială Nr. 1, Mogoșoaia a obținut premiul II - la faza națională ; 
Concurs regional intercultural  ,,Sahul-sportul minții”  (participare Scoala Gimnazială nr. 2 Darvari 
– Ciorogarla). 
 -2 Proiecte de mobilitate Erasmus+ - Acțiunea cheie 1- în domeniul formării profesionale – VET, 
începute în 2016 
Elevi in Romania- PROfesionisti in EUropa: dezvoltarea competențelor practice pentru tranziția de 
la școală la locul de muncă 
Equality in practice and work  

Liceul Tehnologic”Cezar Nicolau” Brănești 
           Liceul Teoretic ”Mihail Kogălniceanu” Snagov 42+31 elevi 
-2 Proiecte de parteneriat strategic - Acțiunea cheie 2 - parteneriate strategice Erasmus+ în domeniul 
școlar, începute în 2016 
European folk tales: hidden treasures 
Descoperim diversitatea culturală cu copiii și părinții lor 
          Scoala Gimnazială Nr.1 Brănești 
          Scoala Gimnazială Nr.1 Voluntari 
Țări partenere: Irlanda, Polonia, Portugalia, Turcia, Grecia, Slovenia, Turcia, Italia 
-3 Proiecte ROSE - Proiectul privind învățământul secundar: în implementare runda I 
 Liceul Tehnologic "Doamna Chiajna" Roșu, Liceul Tehnologic ”Vintila Brătianu” Dragomirești 
Vale, Liceul Teoretic ”Horia Hulubei” Măgurele 
-12 Aplicații Proiecte ROSE - Proiectul privind învățământul secundar: runda II 
Liceul Tehnologic ”Cezar Nicolau” Brănești, Liceul Tehnologic ”Dumitru Dumitrescu” Buftea, 
Liceul Tehnologic ”Barbu A. Știrbey” Buftea, Liceul Tehnologic ”Nicolae Bălcescu” Voluntari, 
Colegiul Silvic ”Theodor Pietraru” Brănești, Liceul Teoretic ”Radu Popescu” Popești Leordeni, 
Liceul Teoretic nr. 1 Periș, Liceul Teoretic ”Mihai Kogălniceanu” Snagov, Liceul Teoretic ”Traian 
Lalescu” Brănești, Liceul Teoretic ”Alexandru Rosetti” Vidra, Liceul Teoretic ”Ioan Petruș” 
Otopeni, Liceul cu Program Sportiv Clinceni 
1 Aplicație Proiect ROSE - Proiectul privind învățământul secundar: runda III 
Liceul Tehnologic ”Pamfil Șeicaru” Ciorogârla 
5 Proiecte JOBS – The Job Orientation Training in Business and Schools REALIZATE 
Liceul Tehnologic ”Barbu A. Știrbey” Buftea, Liceul Tehnologic ”Nicolae Bălcescu” Voluntari, 
Școala Gimnazială nr. 1 Glina, Școala Gimnazială nr. 1 Cornetu, Școala Gimnazială ”Radu 
Popescu” Popești Leordeni 
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La nivelul CPECA Ilfov, în anul 2018, au fost implementate activități punctuale de prevenire 
antidrog, proiecte și campanii  naţionale (inițiate de către Agenția Națională Antidrog),  proiecte 
locale inițiate de CPECA Ilfov, I.J.J. Ilfov, Liceul Traian Lalescu - Brănești, Poliția Chitila, IPJ Ilfov 
și au fost încheiate acorduri de parteneriat cu unitățile școlare de pe raza județului Ilfov. 
         Peste 28 de activități de prevenire, aproximativ 450 de beneficiari informați la Liceul Ioan 
Petruș Otopeni, Școala Prof. Ion Vișoiu –  Chitila, Școala Gimn. Mogoșoaia, Școala Gimn. 
Ștefăneștii de Jos, Liceul Traian Lalescu-Brănești, Liceul Tehn. Doamna Chiajna – Roșu, Școala 
Gimnz. Gheorghe Corneliu Domnești, Școala Gimn. Cornetu, Școala Nr. 1 Pantelimon, Școala Nr. 2 
Jilava, Școala Gimn. Cățelu 

             Demarat încă din anul şcolar 2003-2004, proiectul "Mesajul meu antidrog" are drept scop 
prevenirea consumului de droguri prin implicarea elevilor în activităţi care presupun dezvoltarea de 
creaţii personale, prin intermediul cărora să se promoveze un mesaj antidrog: eseu literar, grafică, 
pictură, spot publicitar, precum și competiții sportive. 
  Concursul a fost promovat în 15 unități de învăţământ, peste 20 de întâlniri de prezentare și 
au fost informați aproximativ 800 de beneficiari ( elevi, cadre didactice, consilieri școlari); 

În anul școlar 2017-2018 au participat cu lucrări pe secțiuni elevii din 3 unități de 
învățământ: Școala Gimnazială Nr. 1 Glina, Școala Nr. 1 Pantelimon, Școala Prof. Ion Vișoiu - 
Chitila cu 27 de lucrari participante la sectiunile eseu literar, grafică, pictură;  

Au fost înaintate către ANA pentru faza națională 3 din cele mai bune lucrări aceștia fiind 
câștigătorii locurilor I pentru fiecare secțiune a concursului la nivelul județului Ilfov.În urma 
jurizării fazei locale, s-au acordat diplome și mențiuni pentru anul școlar 2017-2018. 
             Perioada de desfășurare: săptămâna ,,Şcoala Altfel”  - ianuarie 2018 – decembrie 2018; 
             Număr total de beneficiari: 483 de elevi și  31 de cadre didactice; 

   - 15 activități desfășurate la Școala Gimnazială Nr. 1 Glina, Școala Gimnazială Vasile Alecsandri, 
Școala Gimnazială Gh. Corneliu Domnești, Școala Gimnazială Nr 1 Brănești, Școala Gimnazială 
Prof.  Ion Vișoiu – Chitila, Școala Gimnazială Nr. 1 Ștefăneștii de Jos. 
 ZIUA MONDIALĂ FĂRĂ TUTUN - 31 Mai 2018. 

- Scop: creşterea  nivelului de conştientizare a populaţiei privind efectele nocive ale fumatului, 
precum şi sensibilizarea în vederea renunţării la fumat; 

- La nivelul județului Ilfov această zi a fost marcată prin desfășurarea a 19 activități de Informare – 
Educare – Conștientizare  la Liceul Teoretic Traian Lalescu Brănești,  Școala Gimnazială Vasile 
Alecsandri, Şcoala Gimnazială Prof Ion Vişoiu - Chitila, Școala Gimnazială nr 1 Bragadiru, Școala 
Gimnazială Nr. 1 Pantelimon, Școala Gimnazială Nr. 1 Glina, Școala Nr. 1 Mogoșoaia,Școala 
Gimnazială Gh. Corneliu Domnești și Universitatea Adventus, informându-se astfel un număr de 
682 elevi și 10 studenți, alături de 63 cadre didactice. 
ZIUA NAȚIONALĂ FĂRĂ TUTUN – 16  Noiembrie 2018. 

La nivelul județului Ilfov această zi a fost marcată prin desfășurarea a 37 activități, 1071 
beneficiari (elevi din învățământ preșcolar,     școlar, gimnazial, liceal, universitar, cadre didactice, 
consilieri școlari) la Școala Ștefăneștii de Jos, Școala Gimn. Nr. 2 Cățelu, Grădinița Voinicel – 
Chitila, Școala Gimnazială Nr.2 Jilava,  Școala Gimnazială Nr.1 Brănești,  Liceul Tehnologic 
”Cezar Nicolau” Brănesti, Colegiul Silvic ”Theodor Pietraru”  Brănești, Școala Gimnazială Vasile 
Alecsandri, sector 1 București,  Școala Gimnazială Nr. 1 Afumați, Școala Gimnazială Nr. 1 
Mogoșoaia,  Școala Gimnazială Nr. 1 Pantelimon, Școala Gimn. Nr. 1 Cornetu, Universitatea 
Adventus – Cernica, Școala Gimn. Gheorghe Corneliu – Domnești, Școala Gimnazială Prof. Ion 
Vișoiu – Chitila, Liceul Tehn. Doamna Chiajna, Liceul Teoretic Traian Lalescu – Brănești, Ilfov, 
Liceul Sportiv Clinceni 
CAMPANIA “19 ZILE DE PREVENIRE A ABUZURILOR ȘI VIOLENȚEI ASUPRA COPIILOR 
ȘI TINERILOR” inițiată de FICE – noiembrie 2018. 

La nivelul CPECA Ilfov, specialiștii centrului au desfăşurat  20 activități, 698 beneficiari 
(elevi din învățământ școlar, gimnazial, liceal,  universitar, cadre didactice, consilieri școlari) la 
Liceul Sportiv Clinceni, Liceul Teoretic Traian Lalescu – Brănești, Ilfov, Școala Gimnazială Prof. 
Ion Vișoiu – Chitila, Școala Gimnazială Nr. 1 Pantelimon, Școala Gimnazială Nr. 1 Mogoșoaia, 
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Școala Gimnazială Nr. 1 Afumați, Școala Gimnazială Vasile Alecsandri, sector 1 București, 
Colegiul Silvic ”Theodor Pietraru”  Brănești, Liceul Tehnologic ”Cezar Nicolau” Brănesti, Școala 
Gimnazială Nr.1 Brănești, Școala Gimnazială Nr.2 Jilava, Centrul Județean de Resurse ți Asistență 
Educațională Ilfov  
PROIECTUL NAȚIONAL NECENZURAT. 
Proiect de prevenire a consumului de droguri în rândul  populaţiei  şcolare  de  12-14  ani, bazat pe  
modelul comprehensiv al influenţei sociale, care integrează abilităţi de viaţă şi convingeri 
normative. A fost implementat din anul  2009 de A.N.A, Asociaţia Internaţională  a Poliţiştilor  -  
Secţia  Română, Regiunea 6 Bucureşti, M.E.C.T.S., Fundaţia Mentor International; 
            Obiective:  

• Formarea de abilităţi de viaţă sănătoasă  în rândul populaţiei şcolare de 12-14 ani în 
cadrul a 12 activităţi interactive;  

• Formarea de abilităţi generale privind consolidarea relaţiilor familiale,  controlul şi   
soluţionarea conflictelor;  

• Exersarea comunicării în familie şi formarea de atitudini potrivite cu privire la 
consumul de droguri, în special alcool şi tutun.  
            Pentru promovare au fost informați peste 450 de elevi și 25 cadre didactice în cadrul a peste 
30 de activități, fiind încheiate peste 15 acorduri de colaborare pentru implementarea proiectului. 
            În anul şcolar 2017 – 2018 proiectul a fost implementat de către specialist Moise-Iancu 
Mihaela la 1 clasă din cadrul Şcolii Gimnaziale Prof Ion Vişoiu - Chitila, 1 clasă din cadrul Școlii 
Gimnaziale Vasile Alecsandri – sector 1 București şi de către consilierul şcolar din cadrul 
C.J.R.A.E. Ilfov la 2 clase din cadrul Liceului Traian Lalescu din Brăneşti. În anul școlar 2018-2019 
a fost  implementat la 1 clasă de la Școala Gimnazială Prof. Ion Vișoiu- Chitila de către spec. prev. 
Moise-Iancu Mihaela și as. soc. Gîdea Magdalena. 

Proiectul a fost implementat la 3 școli și 5 de clase cu 140 de elevi, 29 de cadre didactice, 1 
psiholog informat și 1 inspector școlar,  specialiștii CPECA Ilfov au oferit diplome elevilor 
participanți la proiect.                
CAMPANIA NAŢIONALĂ ÎMPOTRIVA CONSUMULUI DE CANABIS  - POT ALTFEL  - 
2018. 
Campania lansată în 2017 are drept scop creşterea nivelului de informare, sensibilizare şi 
conştientizare a populaţiei, cu vârsta cuprinsă între 15 şi 64 de ani, cu accent pe populaţia şcolară de 
15-24 de ani, asupra efectelor medico-psiho-sociale ale consumului de canabis. 
Campania a fost evaluată prin 38 activităţi de informare desfășurate în cadrul Liceului Traian 
Lalescu Brăneşti, Şcolii Gimnaziale Prof. Ion Vişoiu Chitila, Şcolii Nr. 1 Pantelimon, Liceului 
Tehnologic D-na Chiajna Roşu, Liceului Sportiv Nr 1 Clinceni, Universității Adventus din Cernica, 
Școlii Nr. 1 Mogoșoaia, Școlii Gimnaziale Gh. Corneliu- Domnești, Școlii Gimnaziale Nr 1 
Brănești, Școlii Gimnaziale Nr 1 Bragadiru, Școala Nr. 1 Glina, Liceul Ioan Petruș Otopeni. 
Beneficiarii acestor activităţi au fost peste 1.213 de elevi, peste 100 de cadre didactice și specialiști 
IJJ Ilfov și IPJ Ilfov. 

PROIECTUL NAŢIONAL CUM SĂ CREŞTEM SĂNĂTOŞI. 
Proiectul promovează un stil de viaţă sănătos în rândul copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară mică, 
astfel încât să prevenim comportamentele adictive în perioada adolesecenţei - Școala Gimn. Prof. 
Ion Vișoiu, Școala Gimn. Vasile Alecsandri, Liceul cu Program Sportiv Nr. 1 Clinceni – clasele 
mici, Școala Gimnazială Nr. 1 Bragadiru, Școala Gimn. Nr. 1 Pantelimon, Școala Nr. 1 Mogoșoaia, 
Școala Gimn. Gheorghe Corneliu – Domnești, Grădinița Rița Gărgărița Brănești, Grădinița Nr. 50, 
Școala Gimnazială Nr. 1 Glina, Școala Gimn. Nr. 1 Localitatea Copăceni, Școala Gimn. Nr. 1 
Localitatea 1 Decembrie,  Școala Gimnazială Nr. 2 Cățelu, Grădinița cu program prelungit Cornetu, 
Grădinița cu program normal Cornetu, Școala Gimn. Gheorghe Corneliu Domnești, Grădinița 
Voinicel- Chitila, Școala Gimn. Vasile Alecsandri, Grăd. cu program normal Eleonora Iliescu, 
Școala Gimn. Nr. 1 Afumați 
                 Nr de întâlniri pentru prezentarea proiectului realizate – 27;  
                 Nr. de acorduri de colaborare încheiate pentru implementarea proiectului – 15; 
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                 Nr. de cadre didactice formate într-o activitate de formare neacreditată de CNFDD – 
aproximativ 100 cadre/16 sesiuni formare; 

                       Proiectul a fost implementat la 10 școli și 32 de clase de elevi, 960 de elevi , 36 de cadre 
didactice, 5 psihologi informați și 1 inspector școlar. 

PROIECTUL NAŢIONAL ABC-UL EMOŢIILOR. 
Este un proiect de formare şi consolidare a abilităţilor emoţionale cu rol de factori de protecţie în 
prevenirea consumului de droguri, punând accent pe: conştientizarea de sine, abilităţi de comunicare 
asertivă, gestionarea emoţiilor negative, abilitatea de a face faţă presiunii grupului şi de adoptare a 
deciziilor pentru o dezvoltare sănătoasă adresat copiilor de cl. I și a- II –a - Școala Gimn. Prof. Ion 
Vișoiu, Școala Gimn. Vasile Alecsandri, Liceul cu Program Sportiv Nr. 1 Clinceni – clasele mici, 
Școala Gimnazială Nr. 1 Bragadiru, Școala Gimn. Nr. 1 Pantelimon, Școala Nr. 1 Mogoșoaia, 
Școala Gimn. Gheorghe Corneliu – Domnești, Școala Gimnazială Nr. 1 Glina, Școala Gimn. Nr. 1 
Localitatea Copăceni, Școala Gimn. Nr. 1 Localitatea 1 Decembrie, Liceul Teoretic Ioan Petruș 
Otopeni – pt. Cls. Mici, Școala Gimn. Gheorghe Corneliu Domnești, Liceul Tehn. Doamna Chiajna 
– pt. cls. mici, Școala Gimn. Nr. 1 Afumați 
                  Nr de întâlniri pentru prezentarea proiectului realizate – 31; 
                  Nr. de acorduri de colaborare încheiate pentru implementarea proiectului – 15; 
                  Nr. de cadre didactice formate într-o activitate de formare neacreditată de CNFDD - 68 
cadre/13 sesiuni formare; 

                         Proiectul a fost implementat la 10 școli și 19 de clase de elevi, 800 de elevi , 36 de cadre 
didactice, 5 psihologi informați și 1 inspector școlar; 
PROIECTUL LOCAL EDUCATIV -  CAPCANELE ADOLESCENȚEI  
Au fost încheiate 16 acorduri de parteneriat cu unitățile școlare din județul Ilfov și 1 act adițional de 
prelungire a acordului cu Inspectoratul Județean de Jandarmi Ilfov – Proiect Capcanele 
Adolescenței: Școala Gimn. Nr. 1 Pantelimon, școala Gimn. Nr. 1 Mogoșoaia, Școala Gimn. Nr. 1 
Brănești, Școala Gimn. Nr. 1 Glina, Grădinița Rița Gărgărița Brănești, Universitatea Adventus din 
Cernica, Școala Gimn. Nr. 2 Cățelu, Școala Gimn. Nr. 1 Localitatea 1 Decembrie, Școala Gimn. Nr. 
1 Localitatea Copăceni, Școala Gimn. Prof. Ion Vișoiu Chitila, Liceul Teoretic Ioan Petruș Otopeni, 
Școala Gimn. Gheorghe Corneliu Domnești, Școala Gimn. Nr. 1 Cornetu, Grădinița Voinicel 
Chitila, Școala Gimn. Nr. 1 Localitatea Afumați, Școala Gimn. Nr. 1 Dascălu. 
Program educativ de prevenire a delicvenței, a consumului de droguri desfăşurat de CPECA Ilfov în 
cooperare cu IJJ Ilfov pentru punerea în aplicare a art .1 din Protocolul de  Cooperare încheiat de 
ANA cu Jandarmeria Română. Implementarea acestui proiect s-a desfășurat din 2015 și odată cu 
începerea anului școlar 2017 – 2018 acesta s-a prelungit de comun acord printr-un act adițional, 
astfel în 2018 au avut loc peste 20 activități, informându-se astfel un număr de 522 de beneficiari 
direcți și 74 de beneficiari indirecți la Liceul Traian Lalescu-Brănești, Liceul Sportiv Nr. 1 Clinceni, 
Școala Gimn. Nr. 1 Pantelimon, Liceul Tehn. Doamna Chiajna, Școala Gimn. Nr. 1 Chitila, Școala 
Gimn. Prof. Ion Vișoiu – Chitila, Școala Gimn. Nr. 1 Localitatea Copăceni, Școala Gimn. Nr. 2 
Cățelu, Liceul Teoretic Ioan Petruș Otopeni. 
PROIECTUL ŞCOLAR LOCAL ANTIDROG -  CU OCHII LARG ÎNCHIŞI 
Proiectul a fost desfăşurat de CPECA Ilfov în cooperare cu Liceul Traian Lalescu – Brănești. De la 
începutul anului au fost realizate 5 activități, pe un eșantion de 155 de elevi și 14 cadre didactice și 
specialisti I.J.J. Ilfov. 
EDUCATIONAL THERAPY – Promovarea stilurilor alternative de viață sănătoasă – inițiat de 
specialist Moise-Iancu Mihaela. 
 Au fost realizate 8 activități punctuale: Healthy mind in healthy body, Educație pentru sănătate prin 
sport, muzică, pictură; Desene  antidrog pe asfalt; Proiect: Plante în ghetuțe – Iubim natura la 
Școala Gimnazială Vasile Alecsandri, Școala Gimnazială Nr. 1 Brănești, Școala Gimnazială Prof. 
Ion Vișoiu – Chitila, Școala Gimnazială Mogoșoaia. Au participat peste 150 de elevi și 20 cadre 
didactice. 

             CAMPANIA GLOBALĂ PENTRU EDUCAȚIE - specialiștii CPECA ILFOV au colaborat cu 
reprezentanți ai Poliției Chitila cu o serie de acțiuni de prevenire antidrog, a delicvenței juvenile, 
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bullyingului dar și de educație rutieră la Școala Prof. Ion Vișoiu – Chitila, fiind informați peste 120 
de elevi și 30 cadre didactice. 

       PROGRAM DE PREVENIRE A DELICVENȚEI JUVENILE ȘI A VICTIMIZĂRII MINRILOR – 
Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face! - inițiat de către IPJ ILFOV alături de specialiști CPECA ILFOV.  

           Obiectivele programului: 
- Prevenirea consumului de droguri și acordarea serviciilor de asistență 

specifice; 
- Consecințele comportamentului deviant, răspunderea penală; 
- Cauzele generatoare ale delicvenței juvenile. 

             În acest sens s-a derulat 1 activitate cu participarea unui nr. de 31 de beneficiari (elevi, 
profesori) la Școala Gimn. Nr. 2 Jilava. 

 PROIECT LOCAL ALEGEȚI ȘCOALA, PREVENIȚI DELICVENȚA inițiat de către  Școala prof. 
Ion Vișoiu – Chitila în colaborare cu CPECA ILFOV. 

  Au fost susținute 3 activități, au participat 36 de beneficiari. La finalul proiectului a avut loc 
un concurs de fotografii realizate de copii cu tema: Fără violență. 
ZIUA INTERNAȚIONALĂ ÎMPOTRIVA TRAFICULUI ȘI CONSUMULUI ILICIT DE 
DROGURI – 26 iunie 2018 

    Specialiștii CPECA Ilfov au organizat o activitate la Liceul Traian Lalescu – Brănești unde 
au participat 30 de elevi alături de consilier școlar Anghel Maria de la CJRAE Ilfov, insp de poliție 
Apostol Florin de la I.P.J. Ilfov și  locotenent Mihăilescu Andrei de la I.J.J. Ilfov în calitate de 
invitați. Au fost distribuite materiale antidrog.  

Specialiștii din cadrul CPECA Ilfov în parteneriat cu specialiștii din cadrul 
Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității  - IPJ, au desfășurat activități de prevenire 
a victimizării minorilor pe segmentul prevenirii consumului de droguri. Au fost desfășurate 4 
activități la Liceul Teoretic Traian Lalescu Brănești,Școala Gimnazială Nr 1 Glina, Școala 
Gimnazială Prof Ion Vișoiu - Chitila, în care au fost informați 120 elevi și 13 cadre didactice, cu 
privire la consecințele delincvenței juvenile și a consecințelor sociale și medicale cauzate de 
consumul de droguri.            
  Au fost derulate 10 activități în colaborare cu specialiști I.P.J. și I.J.J. Ilfov cu tema – Toti 
suntem egali – la care au participat peste 130 de elevi și 15 cadre didactice de la Liceul Traian 
Lalescu – Brănești, Școala Nr. 1 Pantelimon, Școala Nr. 1 Glina, Școala Prof. Ion Vișoiu – Chitila, 
Școala Vasile Alecsandri, Şcoala Nr. 1 Bragadiru, Liceul Sportiv Clinceni, Școala Gh. Corneliu – 
Domnești.  

Specialiștii CPECA Ilfov au participat la 17 activități cu părinții la Șc. Nr 1 Pantelimon,  
Liceul D-na Chiajna,  Liceul Traian Lalescu Brănești Ilfov, Şcoala Vasile Alecsandri, Șc. Prof Ion 
Vișoiu – Chitila,  informându-se peste 130 de persoane. Au fost transmise materiale cu conținut 
antidrog către părinți prin intermediul diriginților. 

Specialiștii CPECA Ilfov au derulat de la începutul anului peste 25 activități și au informate 
peste 180 de persoane în comunitate:  Chitila, Snagov, Brănești, Pantelimon, Pipera, Chiajna, Glina, 
Cernica, Otopeni, Mogoșoaia, Domnești, 1 Decembrie, Copăceni, Cățelu fiind distribuite peste 180 
de flyere cu conținut antidrog. 

La nivelul CRPECA II București, prin Centrul de Asistență Integrată în Adicții Obregia, sunt 
asigurate servicii de asistență pentru consumatorii de droguri din sectoarele 3, 4 și județele Ilfov și 
Giurgiu. Specialiștii au informat și îndrumat spre serviciile oferite prin PAIA OBREGIA, pe toți 
adresanții centrului care aveau astfel de solicitări. Serviciile de asistenţă integrată a adicţiilor se 
acordă în baza metodologiei stabilite prin acte normative în vigoare: fişa beneficiarul, planul 
individualizat de asistenţă, raport de evaluare. În evidența PAIA se află consumatori de heroină, 
cannabis ,NSP și alcool. 

Menționăm că programul de asistență PAIA Obregia oferă și servicii de evaluare și asistență 
beneficiarilor referiți de Serviciul de Probațiune Ilfov. 
  PAIA Obregia a acordat asistenta in perioada ianuarie-decembrie 2018 unui nr de 4 
persoane care au domiciliul in jud. Ilfov. 
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În perioada ianuarie – decembrie 2018 specialiștii CPECA Ilfov au colectat de la Spitalul de 
Psihiatrie Eftimie Diamandescu și au introdus în programul informatic SISANA un număr  de  278  
fișe standard de admitere la tratament și externare ca urmare a consumului de droguri și de la 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Ilfov - 1 fişă de înregistrare a urgenţelor medicale ca urmare a 
consumului de droguri.  

În perioada ianuarie - decembrie 2017, specialiștii CPECA Ilfov au colectat de la Spitalul de 
Psihiatrie Eftimie Diamandescu și au introdus în programul informatic SISANA un număr de  288 
fișe standard de admitere la tratament ca urmare a consumului de droguri și de la Spitalul Judeţean 
de Urgenţă Ilfov 1 fişă de înregistrare a urgenţelor medicale ca urmare a consumului de droguri.  

 
 
 

PROGRAM DE ASISTENȚĂ MOBILĂ 
 

În cadrul acestui program s-a asigurat asistență de către medic pe linia dependenței de 
opiacee în baza solicitărilor din partea Centrului de Reținere și Asistență Preventivă – CRAP.               

Au fost 15 beneficiari evaluați cu ajutorul intrumentului EuropAsi, 10 rapoarte de evaluare 
întocmite și 4 beneficiari preluați în management de caz de către specialist Gîdea Magdalena. 

Activitatea de prevenire și asistență a CPECA Ilfov s-a desfășurat în baza documentelor 
programatice dar și a celor 19 acorduri de    parteneriat încheiate cu parteneri locali care alături de 
Primării, Prefectură și Consiliul Județean, au făcut posibilă desfășurarea activităților și atingerea 
obiectivelor propuse. Dintre aceștia amintim: Inspectoratul  Județean de Poliţie Ilfov, Inspectoratul 
Județean Şcolar Ilfov și unitățile de învățământ, Inspectoratul Județean de Jandarmi Ilfov, CJRAE 
Ilfov, Centrele de urgență și de tratament (ex. Spitalul Clinic de Psihiatrie Eftimie Diamandescu 
Bălăceanca, Spitalul de Urgență Ilfov). 

   La nivelul CPECA Ilfov au fost implementate proiecte și campanii  naţionale și locale 
inițiate la nivelul Agenției Naționale Antidrog, CPECA Ilfov, IJJ Ilfov, Liceul Traian Lalescu 
Brănești și alții  după cum urmează : Concursul național „Mesajul meu antidrog” - ediţia a XIV- a 
promovat în 15 unități de învăţământ și au fost informați aproximativ 950 elevi și cadre 
didactice;implementarea proiectului “Să Ştii Mai Multe, Să Fii Mai Bun!”  peste  390  elevi și 19 
cadre didactice de la școlile participante. 
Marcarea, la nivel local, a Zilei Mondiale Fără Tutun (31 Mai) : 10 activități IEC. 
Ziua Națională fără Tutun – 16  Noiembrie- 5 activități de Informare – Educare – Conștientizare.   
Campania “19 zile de prevenire a abuzurilor și violenței asupra copiilor și tinerilor” inițiată de FICE 
– noiembrie 2017. 

 La nivelul CPECA Ilfov, specialiștii centrului au desfăşurat  activităţi adresate elevilor din 
cadrul: Școlii Gimnaziale Vasile Alecsandri sector 1 București, Liceului Tehnologic Doamna 
Chiajna – Roșu, Liceului Teoretic Traian Lalescu – Brănești Ilfov, Școlii Gimnaziale Prof. Ion 
Vișoiu – Chitila, Școlii Nr. 1 Pantelimon, Liceului Mihail Kogălniceanu – Snagov. 

 Proiectul local educativ ‘ Capcanele Adolescenței ‘- program educativ desfăşurat de CPECA 
Ilfov în cooperare cu IJJ Ilfov pentru punerea în aplicare a art .1 din Protocolul de    Cooperare 
încheiat de ANA cu Jandarmeria Română. Implementarea acestui proiect s-a desfășurat pe toată 
durată anului școlar 2016 – 2017, odată cu începerea anului școlar 2017 – 2018 acesta s-a prelungit 
de comun acord printr-un act adițional, astfel în perioada ianuarie – decembrie 2017 au avut loc 18  
activități, informându-se astfel un număr de 990 de beneficiari direcți și 73 de beneficiari indirecți. 

Proiectul Național NECENZURAT:  implementat de către specialiştii CPECA Ilfov la 2 
clase aparţinând Liceului Tehnologic D-na Chiajna din localitatea Roşu şi de către un consilier 
şcolar din cadrul CJRAE Ilfov care a fost format în acest sens la o clasă din cadrul  Liceului Traian 
Lalescu din Brăneşti. Beneficiari ai acestui proiect pe parcursul anului şcolar 2016-2017 au fost 70 
de elevi şi 35 de  părinţi. În anul şcolar 2017 – 2018 proiectul este implementat de către specialiştii 
CPECA Ilfov la 2 clase din cadrul Şcolii gimnaziale Prof Ion Vişoiu din Chitila şi de către 
consilierul şcolar din cadrul CJRAE Ilfov la 2 clase din cadrul Liceului Traian Lalescu din Brăneşti.  
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Campania naţională împotriva consumului de canabis POT ALTFEL implementată în perioada 
evaluată prin 12 activităţi de informare desfășurate în cadrul Liceului Traian Lalescu Brăneşti, 
Liceului Ioan Petruş Otopeni, Şcolii Gimnaziale Prof. Ion Vişoiu Chitila, Liceului Mihail 
Kogălniceanu Snagov, Şcolii nr. 1 Pantelimon, Liceului D-na Chiajna Roşu şi Liceului Sportiv 
Clinceni. Beneficiarii acestor activităţi au fost 667 de elevi şi 39 de cadre didactice. 

Proiectul Naţional Cum Să Creştem Sănătoşi- implementarea acestui proiect s-a derulat pe 
parcursul a 15 activităţi de informare la Şcoala gimnazială Vasile Alecsandri, Şcoala gimnazială nr 1 
Bragadiru, Liceul sportiv Clinceni, Şcoala gimnazială Prof. Ion Vişoiu Chitila, şcoala gimnazială nr 
1 Pantelimon şi Liceul D-na Chiajna din localitatea Roşu, fiind astfel informaţi 600 de elevi din 
clasele I – IV şi 43 de cadre didactice. 

Proiectul Naţional ABC-ul Emoţiilor - implementarea acestui proiect a constat în 
desfăşurarea a 18 activităţi de informare la Şcoala gimnazială Vasile Alecsandri, Şcoala numărul 1 
Bragadiru, Liceul Sportiv  Clinceni, Şcoala gimnazială Prof Ion Vişoiu Chitila, Şcoala nr 1 
Pantelimon şi Liceul Tehnologic D-na Chiajna, fiind astfel informaţi 540 de elevi de la clasele 
pregătitoare şi 38 cadre didactice. 

Proiectul şcolar antidrog CU OCHII LARG ÎNCHIŞI- implementat pe un eşantion de 40 de 
elevi din unitatea de învăţământ Liceul Teoretic Traian Lalescu din Brăneşti în parteneriat cu IŞJ IF, 
CCD Ilfov, CJRAE Ilfov, Asociaţia de părinţi Traian Lalescu şi Biserica din satul Islaz, Brăneşti. Pe 
parcursul anului 2017 specialiştii CPECA Ilfov au desfăşurat în cadrul acestui proiect 8 activităţi. 
Specialiștii CPECA Ilfov au participat la 9 ședințe cu părinții(2 la șc. nr 1 Pantelimon, 3 Liceul D-na 
Chiajna, 2 Liceul Traian Lalescu Brănești Ilfov şi 2 la Şcoala Vasile Alecsandri) informându-se 
astfel 110 persoane. Au fost transmise materiale cu conținut antidrog către părinți prin intermediul 
diriginților. 
-acţiune antidrog dedicată zilei de 26 iunie, Ziua Internațională Împotriva Traficului și Consumului 
Ilicit de Droguri: specialiștii CPECA Sector 3, CPECA sector 4 și CPECA Ilfov au desfășurat 
activități de IEC în Parcul IOR activitate organizată de ANA; 

Pe parcursul anului 2017 specialiștii CPECA Ilfov au desfășurat activități specifice adresate 
comunității în parcurile din Snagov, Brănești, Mogoșoaia, Știrbey Buftea și zona Jilava, Pantelimon 
şi Măgurele, distribuindu-se un număr de 190 de pliante și flyere cu conținut antidrog. 

Specialiști din cadrul  CPECA Ilfov  au desfășurat de activități in cadrul Studiului naţional 
privind consumul de droguri în penitenciar–2017, conform Dispoziţiei Directorului ANA 
nr.1114623 din 27.06.2017. Activitățile au constat în aplicarea a 100 de chestionare deținuților din 
Penitenciarul Jilava și întroducerea lor înntr-o bază de date, conform instrucțiunilor primite de la 
Observatorul Român de Droguri și Toxicomanii (O.R.D.T.) 

La nivelul CRPECA II București, prin Centrul de Asistență Integrată în Adicții Obregia, sunt 
asigurate servicii de asistență pentru consumatorii de droguri din sectoarele 3, 4 și județele Ilfov și 
Giurgiu. Specialiștii au informat și îndrumat spre serviciile oferite prin PAIA OBREGIA, pe toți 
adresanții centrului care aveau astfel de solicitări. Serviciile de asistenţă integrată a adicţiilor se 
acordă în baza metodologiei stabilite prin acte normative în vigoare: fişa beneficiarul, planul 
individualizat de asistenţă, raport de evaluare. În evidența PAIA se află consumatori de heroină, 
cannabis , NSP și alcool. 

Începând cu luna ianuarie 2017 și până în luna decembrie 2017 s-au oferit servicii unui 
număr de 132 beneficiari, dintre care 31 beneficiari noi care au fost incluși în programul de 
asistență. 

Programul de asistență PAIA Obregia oferă și servicii de evaluare și asistență beneficiarilor 
referiți de Serviciul de Probațiune Ilfov. 
 În perioada iulie-septembrie, specialiștii CPECA Ilfov au desfășurat activități specifice în 
cadrul programelor tip centru de zi  pentru adulții consumatori de droguri și pentru adolescenții și 
tinerii consumatori de droguri. 

Activitatea de prevenire și asistență  a CPECA Ilfov s-a desfășurat în baza documentelor 
programatice dar și a celor  13 acorduri de parteneriat încheiate în 2017 cu parteneri locali.  
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c) Cultură 
 

            Direcția Județeană pentru Cultură Ilfov are misiunea de a pune în valoare și de a proteja 
patrimoniul cultural national, dar în același timp are obligația de a verifica respectarea legislației din 
domeniul său de activitate. 
            Așadar, Lista Monumentelor Istorice a Județului Ilfov cuprinde un număr de 744 monumente 
istorice structurate astfel:  
          
            -  567  situri arheologice; 
            -  31  monumente de for public; 
            -  132 monumente de arhitectură; 
           -   14  monumente funerare/memorial. 
 
           
       În cursul anului 2018 au fost analizate și finalizate 875 de decumentații, potrivit Legii nr. 
422/2001 privind protejarea monumentelor  istorice, republicată, cu modificările ulterioare; 
OUG nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic  și declararea unor situri 
arheologice ca zone de interes national și a prevederilor Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri 
de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan.  
 
      Conform, prevederilor Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-
cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan, Ministerul Culturii și Identității Naționale, prin 
serviciile sale deconcentrate, Direcția Județeană pentru Cultură Ilfov a eliberat un număr de două 
Avize Specifice favorabile, necesar pentru terenurile agricole situate în extravilan, pe care se află 
situri arheologice. Avizele specifice eliberate au fost  comunicate atât vânzătorilor, cât și primăriilor.  
      Înregistrarea unui număr de 349 de solicitări formulate de către autoritățiile publice locale în 
baza Legii nr. 17/2014; în urma verificării situației terenurilor puse în vânzare ( conform datelor 
cadastrale puse la dispozitie de autorități și proprietarii imobilelor ) a rezultat că vânzarea-
cumpărarea nu intră sub incidentă dispozițiilor  Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor 
istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare și nici a prevederilor Legii nr. 
17/2014, nefiind necesar Avizul specific din partea Direcției Județene pentru Cultură Ilfov, totodată 
eu fost gestionate în baza Legii nr.17/2014, 11 dosare de Preemțiune în anul 2018. 
         
      Potrivit Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare au fost eliberate două avize pentru construcții în zonele 
protejate, ca urmare a deciziei Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice:     
    - Refacere învelitoare acoperiș cu turlă, finisaj exterior și înlocuitoare ferestre la Biserica “ Sf. 
Spiridon ”, asigurare acces, separare cimintir; amplasat în zona de protecție a sitului 
arheologic de la Domnești, punct “Cătunul Cațiche, la vest de biserică, pe malul stâng al 
pârâului Sabar ”, monument istoric – cod L.M.I IF-I-s-B-15188 
   - Obținere autorizație construcție pentru lucrări de hidroizolație a Bisericii “ Sf. Mihail și Gavriil 
”, monument istoric , cod L.M.I IF-II-a-B-15303, sat Petrești, comuna Corbeanca 
 
 
          Potrivit O.M.C.I.N  nr. 2797/14.11.2017 privind stabilirea tipurilor de invetiții  asupra 
monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protecție a acestora sau din zonele protejate care 
afectează  în mica măsură substanța istorică și/sau sunt temporare și a condițiilor în care se pot emite 
avize fără consultarea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, respectiv a Comisiilor Zonale 
ale Monumentelor Istorice au fost eliberate 2 avize:  
       - Parohia Micșuneștii Mari – executarea lucrărilor de protecție și intervenție de urgență la 
Biserica “ Sf Născătoare de Dumnezeu ”, monument istoric, cod L.M.I IF-II-m-B-15296.03 , 
sat Micșuneștii Mari, comuna Nuci; 
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       - Parohia Stefăneștii de Jos – înlocuire tâmplărie exterioară la ușa de intrare și ferestre la 
Biserica  “ Sf. Împărați Constantin și Elena ”, monument istoric, cod L.M.I IF-II-m-B-15278, 
sat Crețuleasca, comuna Ștefăneștii de Jos. 
 
       Conform, prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare și OUG nr. 43/2000 privind protejarea patrimoniului 
arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes national au fost eliberate un număr 
de 134 avize reprezentând Avize de supraveghere arheologică/cercetare arheologică preventive și un 
număr de 17 Certificate de descărcare de sarcină arheologică. 
 
      În cursul anului 2018 au fost  depuse la Comisia Națională a Monumentelor Istorice 3 dosare:  
 
      - Actualizare Plan Urbanistic General al orașului Pantelimon; 
      - Execuție iconostas nou, replică a unui iconostas de epocă, la Biserica “Sf Nicolae - Ostrov ” a 
Mănastirii Cernica, monument istoric, cod L.M.I IF-II-m-B-15300.08 , oraș Pantelimon; 
      - Construire ansamblul cultural și muzeal al Mănăstirii Snagov, monument istoric, cod L.M.I 
IF-II-a-A-15312, comuna Snagov. 
 
           Direcția Județeană pentru Cultură Ilfov a raportat autorităților competente periodic despre 
eliberarea sau nu a Certificatelor de Export al bunurilor culturale mobile.  
            
           Totodată, au fost cercetate zonele unde s-au descoperit materiale arheologice cu detectoare de 
metale de către persoane fizice, acestea fiind preluate de către Direcția Județeană pentru Cultură 
Ilfov pentru a le preda Muzeului Național de Istorice, conform Legii nr. 182/2000 privind protejarea 
patrimoniului cultural national mobil.  
  
          Deasemenea, a fost monitorizată starea de conservare a monumentelor istorice a județului 
Ilfov și a fost acordată asistență de specialitate pentru lucrări de reabilitare, conservare și restaurare a 
monumentelor istorice.  
 

 
           Misiunea Direcţiei Judeţene pentru Cultură Ilfov Ilfov este  de  a proteja şi a pune în valoare 
patrimoniul cultural naţional, precum şi de a verifica respectarea legislaţiei specifice domeniului său 
de activitate. 
           Lista Monumentelor Istorice din judeţul Ilfov are un număr  de 730 monumente istorice 
structurate astfel:132 monumente de arhitectură;567 situri arheologice;16 monumente de for 
public;23 monumente funerare. 
           Cele 767 de documentaţii analizate (547 în anul 2016)  au fost finalizate  potrivit prevederilor 
Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, a 
OG 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone 
de interes naţional  şi a prevederilor Legii nr. 17/ 2014 privind unele măsuri de reglementare a 
vânzării — cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan. 
           Impactul  prevederilor Legii nr. 17/ 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării — 
cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan asupra activităţii DJC Ilfov, Ministerul Culturii 
prin serviciile sale deconcentrate, având calitatea de preemtor :- eliberarea unui număr de 14 (5 în 
anul 2016) avize specifice favorabile (conform modelului prevăzut în anexa nr. 3C din Normele 
metodologice publicate în 2014, pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/ 2014), necesar pentru 
terenurile agricole situate în extravilan, pe care se află situri arheologice. Avizele specifice eliberate 
au fost comunicate vânzătorilor şi primăriilor. 
-înregistrarea unui număr de 170 ( 168 în 2016)  de solicitări formulate de către autoritățile publice 
locale în temeiul Legii nr. 17/ 2014. În urma verificării situației terenurilor puse în vânzare (conform 
datelor cadastrale puse la dispoziție de autorități și proprietarii imobilelor) a rezultat că vânzarea — 
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cumpărarea terenurilor nu intra sub incidența dispozițiilor Legii nr. 422/ 2001 privind protejarea 
monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare și nici a prevederilor Legii nr. 17/ 
2014, nefiind necesar avizul specific din partea instituției. 
       Potrivit Legii nr. 422/ 2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu 
modificările ulterioare au fost eliberate 5 avize pentru construcţii în zonele protejate, urmare a 
deciziei Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice, față de 11 avize în anul 2016:  
- Construire Centru comunitar în zona de protecție a Bisericii Sf.Împărați, monument istoric, cod 
LMI 2015 IF-II-m B-15276, orașul Buftea, județ Ilfov 
- Demolare construcție existentă și construire cu imobil cu 2 apartamente P+1E+M, în zona de 
protecție a monumentului istoric Ansamblul Palatului Brâncovenesc, cod LMI2015 IF-II-a-A-
15298, comuna Mogoșoaia, județ Ilfov 
- Desființare construcție existentă C1 și construire locuință P+1E, împrejmuire, 
racorduri/branșamente în zona de protecție a monumentului istoric Ansamblul fostului Palat Știrbei, 
cod LMI 2015 IF-II-a-A-15267, orașul Buftea, județ Ilfov 
- Reparații exterioare consolidare Biserica Sf.Treime-Gherman, restaurarea și conservarea picturii 
interioare a bisericii, cod LMI-IF-II-m-B -15259, orașul Măgurele, județ Ilfov 
- Lucrări de deviere LEA – joasă tensiune, în zona de protecție a Bisericii Sf.Împărați, monument 
istoric, cod LMI 2015 IF-II-m B-15276, orașul Buftea, județ Ilfov 
         Potrivit Ordinului M.C.I.N nr.2797 din 14.11.2017 privind stabilirea tipurilor de intervenții 
asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protecție a acestora sau din zonele 
protejate care afectează în mică măsură substanța istorică și/sau sunt temporare și a condițiilor în 
care se pot emite avize fără consultarea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice respectiv a 
Comisiilor Zonale ale Monumentelor Istorice - s-au eliberat 4 avize. 
          Potrivit prevederilor OG 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor 
situri arheologice ca zone de interes national au fost eliberate 183 avize reprezentând avize pentru 
supraveghere/cercetare arheologică preventive spre deosebire de 88 de avize în anul 2016.  
          Au fost eliberate 198  acorduri favorabile pentru amplasamente aflate in zone fără patrimoniu 
arheologic sau arhitectural şi 19 de răspunsuri pentru solicitări în temeiul Legii 544/2001 față de 217 
acorduri și 21 răspunsuri în 2016.        

    Spre deosebire de 3 dosare depuse în anul 2016, în anul 2017 au fost depuse la Comisia 
Naţională a Monumentelor Istorice 5 dosare:  
- Actualizare PUG – oraș Pantelimon 
- Reabilitare Intrarea Palatului, amplasament în zona de protecție a monumentului istoric 

Ansamblul fostului Palat Știrbei cod LMI2015 IF-II-a A-15267 
- Amenajări interioare și exterioare, amplasare  scară exterioară pentru acces pod și schimbare 

destinație din spațiu commercial în service și spălătorie auto, amplasament în zona de 
protecție a monumentului istoric, Biserica Sf.Eftimie-Fundenii Doamnei, cod LMI2015 IF-
II-a -A -15285 

- Construire spălătorie auto ecologică, branșamente și împrejmuire teren, amplasament în zona 
de protecție a monumentului istoric Sf.Eftimie-Fundenii Doamnei, cod LMI2015 IF-II-a -A -   
15285  

- Reparații și lucrări de modernizare pasarelă pietonală la Mănăstirea Snagov, monument 
istoric, cod LMI 2015 IF-II-a-A-15312 

        Au fost cercetate zonele unde s-au descoperit materiale arheologice cu detectoarele de metale 
de către persoane fizice, acestea fiind preluate de către DJC Ilfov. 
        Descoperirile au fost localizate în pădurile din orașele Pantelimon și Buftea. 
        S-a raportat autorităţilor competente periodic despre eliberarea, sau nu, a certificatelor de 
export al bunurilor culturale mobile.  
        A fost monitorizată starea de conservare a monumentelor istorice din judeţul Ilfov şi a fost 
acordată consultanţă şi asistenţă de specialitate pentru lucrări de reabilitare, conservare şi restaurare 
a obiectivelor monumente istorice. 
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         În anii 2016 și 2017, au fost derulate proiecte comune ale unor evenimente culturale organizate 
în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov, Casa Corpului Didactic Ilfov, şcoli şi licee, 
autorităţi locale şi judeţene. 

 
d) Activitatea în domeniul tineretului și sportului  

 
În anul 2017 nu s-au desfășurat în cadrul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Ilfov 

activități de tineret. 
La concursul Local de Proiecte nu s-a prezentat niciun ONG sau asociație de tineret, desi au 

fost îndeplinite toate condițiile stipulate în metodologie. 
Pentru anul 2017, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Ilfov a avut ca alocație bugetară 

suma de 40.000 lei comparativ cu 50.000 lei în anul 2016 pentru derularea calendarului privind 
activitățile sportive, care se structurează pe două programe și anume: P1- Sportul de performanţă și 
P2 - Sportul pentru Toţi. 
            Au fost desfășurate 9 activități sportive, dintre care 7 la P1 și 2 la P2 față de 18 activități 
sportive, dintre care 16 la P1 și 2 la P2, în anul 2016. 
            Acțiuni sportive Sportul de performanţă 

1. Campionatul județean de Șah-open - desfășurat în data de 21-22 ianuarie în orașul Otopeni 
2. Cupa 1 Iunie-tenis de masă - 31 mai - comuna Chiajna 
3. Memorialul Jean Pătrățică - fotbal - comuna Clinceni 
4. Memorialul Mihai Cruțescu - fotbal - 9 iunie - comuna Clinceni 
5. Campionatul județean de tenis de masă - 6/7 octombrie-comuna Chiajna 
6. Cupa orașului Măgurele karate-15 octombrie – oraș Măgurele 
7. Cupa orașului Otopeni-șah- 24/25 noiembrie – oraș Otopeni 

Activități Sportul pentru Toți 
1. Cercul Pedagogic al profesorilor de educație fizică și sport – jocuri sportive - 12 mai, 

comuna Brănești 
2. Trofeul old Boys-fotbal-25 iunie - București 

Începînd cu luna noiembrie, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Ilfov participă la un 
proiect amplu organizat de Ministerul Tineretului și Sportului, proiect ce se va desfășura pe 
parcursul anului 2018 care are drept scop promovarea sportului în județe prin implicarea și 
participarea și participarea efectivă a unor glorii sportive ale Romîniei, proiectul numindu-se 
Campionii României. 
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2.2. Combaterea sărăciei și a șomajului  
 
 
 Obiectivele generale si specifice ale Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
Ilfov, precum si principalele masuri pentru implementarea acestor obiective si a indicatorilor 
cantitativi si calitativi rezultati din cuantificarea prioritatilor cuprinse in documentele strategice in 
domeniul ocuparii si formarii profesionale a fortei de munca, s-au materializat prin contractul de 
performanta manageriala aferent anului 2018. 

Pentru îndeplinirea obiectivelor generale şi specifice, conducerea A.J.O.F.M. Ilfov a 
actionat prin: 
-imbunatatirea si modernizarea procedurilor operationale conform standardelor de control 
intern/managerial aplicabile entitatilor publice, conform legislatiei in vigoare, in vederea stabilirii de 
criterii minime de calitate pentru serviciile furnizate si standarde de performanta pentru rezultatele: 
activare, plasare si recalificare, precum si pentru asigurarea sistemului de control intern/managerial 
la nivelul A.J.O.F.M.; 
-aplicarea procedurilor unitare realizate la nivel naţional, pentru fundamentarea necesarului de 
formare profesională, a nevoii de măsuri active pentru promovarea ocupării forţei de muncă, pentru 
particularizarea acestora în funcţie de specificitatea locală; 
-asigurarea functionarii sistemului informatic unic integrat in vederea eficientizarii serviciilor oferite 
si a monitorizarii realizarii acestor servicii; 
-facilitarea dezvoltarii competentelor profesionale ale personalului A.J.O.F.M. prin cursuri cu 
finantare proprie sau cu finantare din fonduri europene; 
-incheierea de parteneriate cu actori relevanti de pe piata muncii, respectiv angajatori, agentii private 
de ocupare, institutii publice la nivel national si local, precum si operationalizarea in teritoriu a 
protocoalelor si parteneriatelor semnate la nivel central de catre A.N.O.F.M.; 
-aplicarea si implementarea proiectelor cu finantare europeana în cadrul POSDRU 2007-2013 si 
POCU 2014 -2020; 
-utilizarea eficienta a resurselor umane, materiale si financiare ale A.J.O.F.M. 
Sprijinirea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă a constat, în principal în informarea 
acestora despre oportunitatile de incadrare in munca sau reconversie profesională, facilitarea 
accesului la locurile de muncă vacante, precum şi acordarea celorlalte servicii specializate prevăzute 
de lege.  
 S-a pus accent pe asigurarea accesului pentru fiecare somer la o masura activa, precum si 
acordarea de servicii de preconcediere persoanelor ce urmeaza sa fie disponibilizate prin asigurarea 
de pachete personalizate. 
          A.J.O.F.M. Ilfov a acţionat, în mod special, pentru sprijinirea următoarelor categorii de 
persoane care întâmpină dificultăţi de reinserţie pe piaţa muncii: tineri cu risc de marginalizare 
sociala definiti potrivit legii; persoane înregistrate în căutarea unui loc de muncă şi care nu au 
dreptul la indemnizaţie de şomaj (alte categorii defavorizate pe piata muncii). 
          În cazul grupurilor sociale cu o situaţie precară pe piaţa muncii (romi, persoane din mediul 
rural, persoane cu dizabilitati, persoane eliberate din detentie), A.J.O.F.M. Ilfov a acţionat pentru 
aplicarea parteneriatelor interinstitutionale prin interventii la nivel local, prin implicarea şi 
responsabilizarea autorităţilor locale în sensul promovării ocupării în rândul acestor grupuri. Acest 
tip de acţiuni sunt exemplificate prin rezultatele caravanei ocupării în comunităţile de romi şi rurale. 
Au fost desemnaţi reprezentanţi la nivel instituţional în grupul mixt pentru romi şi comisia privind 
combaterea traficului de persoane, înfiinţate la nivelul Instituţiei Prefectului. 
 În privința tinerilor s-au aplicat o serie de inițiative destinate promovării ocuparii in rândul 
acestora, prin acordarea unei atentii deosebite activarii tinerilor neinregistrati si furnizarea de 
pachete personalizate de servicii. 
          Măsurile pentru facilitarea inserţiei tinerilor pe piaţa muncii au constat în principal în 
informarea viitorilor absolvenţi cu privire la oportunităţile şi riscurile pe piaţa muncii (prevenirea 
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muncii la negru şi a migraţiei ilegale, etc.) şi facilitării înscrierii în evidenţele A.J.O.F.M. Ilfov după 
absolvire, în cazul în care nu şi-au găsit un loc de muncă.  Institutia noastra a organizat campanii de 
informare în unităţile şcolare de nivel preuniversitar, în rândul elevilor aflaţi în anii terminali de 
studii. 
          S-a urmărit incadrarea in munca a elevilor si studentilor, pe perioadele vacantelor in vederea 
asigurarii unei atitudini active fata de munca, precum si a legaturii cu experienta dobandita la locul 
de munca. 

În anul 2018 au fost organizate trei burse ale locurilor de munca: Bursa Generală a Locurilor 
de Muncă în data de 20 aprilie, Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenţi în data de 19 octombrie 
si Bursa Locurilor de Muncă pentru Persoanele cu Dizabilităţi ȋn data de 3 decembrie. 
          Măsurile implementate în sprijinul angajatorilor au fost: facilitarea contactului permanent 
dintre angajatori şi persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă; integrarea socio-profesională a 
şomerilor conform cerinţelor angajatorilor; implementarea măsurilor de stimulare a angajatorilor 
pentru încadrarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă; atragerea angajatorilor in parteneriate 
pentru cresterea gradului de ocupare prin promovarea serviciilor A.J.O.F.M. Ilfov, măsuri care se 
reflectă în rezultatele întregii activităţi instituţionale. 
          În scopul asigurării vizibilităţii serviciilor oferite, A.J.O.F.M. Ilfov a pus la dispoziţia 
clienţilor, în format scris şi/sau electronic, inclusiv pe site-ul instituţiei: informaţii privind măsurile 
de stimulare a ocupării forţei de muncă, oportunităţile de formare profesională, informaţii privind 
piaţa locală a forţei de muncă, posturile vacante existente pe piaţa muncii, precum şi orice informaţii 
din domeniile de activitate pe care le-au solicitat angajatorii care doresc să încadreze persoane din 
rândul şomerilor. 
          Pentru asigurarea unui management eficient al serviciilor oferite de A.J.O.F.M. Illfov s-a 
urmărit: evaluarea periodică a activităţii punctelor de lucru; încurajarea managementului performant 
la nivel teritorial prin schimbul de experienţe şi bune practici între angajaţii punctelor de lucru; 
implementarea de măsuri pentru asigurarea mijloacelor şi procedurilor de lucru, a controlului şi 
evaluării activităţii punctelor de lucru, precum şi pentru dezvoltarea competenţelor în materie de 
management şi audit intern; asigurarea dezvoltării gestiunii previzionale a personalului prin 
utilizarea cu maximum de eficienţă a resurselor alocate în acest scop; asigurarea, în limitele 
resurselor financiare prevăzute în buget, a mijloacelor pentru amenajarea spaţiilor punctelor de lucru 
astfel încât să se desfăşoare în bune condiţii serviciile acordate beneficiarilor. 

S-a urmarit creşterea calităţii serviciilor de ocupare prin întărirea colaborării între actorii 
locali (autorităţi publice locale, instituţii de învăţământ, sindicate, patronate, asociaţii profesionale şi 
agenţi economici) care să contribuie la eficientizarea serviciilor de plasare a forţei de muncă şi 
reducerea incidenţei şomajului de lungă durată; utilizarea în condiţii optime a serviciilor 
informatice. 
 Conform cerinţelor A.N.O.F.M. au fost imbunatatite premisele tehnologice şi organizatorice 
pentru: utilizarea unor servicii electronice pentru persoane şi agenţi economici, facilitarea accesului 
electronic la informaţii gestionate de alte instituţii din administraţia publică, vizibilitatea locurilor de 
muncă la nivel naţional şi internaţional; utilizarea eficientă a EURES pentru promovarea mobilităţii 
forţei de muncă la nivel european. Totodata a fost testat in vederea intrarii in productie sistemul 
informatic denumit: Card profesional 2- instrument inovativ de modernizare si eficientizare a 
activitatii SPO. 

La nivelul judeţului Ilfov, rata şomajului a inregistrat o valoare usor crescatoare (cu mici 
variatii), la data de 31.12.2018 valoarea acesteia fiind de 0.68%, cu o medie anuala de 0.65%.                                        

Comparativ cu anii anteriori, particularitatea evolutiei pietei muncii a constituit-o pastrarea 
relativ constanta a stocului de someri indemnizati si fluctuatia nesemnificativa a numarului de 
someri neindemnizati. Inregistrarea in evidenta a tinerilor NEET’s in luna octombrie, a dus la 
cresterea reprezentativa a stocului de someri cu varsta sub 25 de ani. 
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Evoluţia numărului de şomeri în anul 2018 

 
 

          
          
          

  
 

         
          
          
          
          
          

 
Evoluţia ratei şomajului în anul 2018  

 
 

          
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Din analiza situatiei stocului de şomeri, la sfarsitul lunii decembrie 2018 se constata o 
evolutie inegala în ceea ce priveşte distribuirea şomerilor indemnizaţi (320 persoane, respectiv 25% 
din total) şi neindemnizaţi (979 persoane, respectiv 75% din total). Distributia femeilor reprezinta 
54%, cea mai mare pondere din punct de vedere a repartitiei pe varste avand-o categoria sub 25 de 
ani (34%) si cea mai scazuta categoria 25-29 de ani (4%). 

In functie de nivelul de instruire (educatie), situaţia la sfarsitul anului 2018 atesta ca  din 
totalul de 1299 someri, 929 sunt absolventi de invatamant primar, gimnazial sau profesional, 286 
absolventi de invatamant liceal sau postliceal si 84 de invatamant universitar. Situatia este 
reprezenta grafic mai jos: 
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Ca răspuns la problemele specifice identificate pe piața muncii se urmăreşte îndeplinirea 

obiectivului adaptării acestora la particularitățile județului prin implementarea măsurilor active de 
combatere a șomajului în mod unitar și aplicarea unor strategii legate de creșterea gradului de 
ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. În vederea evaluării  și monitorizării 
rezultatelor privind încadrarea în muncă pentru anul 2018 este relevant următorul tabel: 
 

 
   Programul de Ocupare a Forței de Muncă pentru anul 2018 

 cu defalcare pe tipuri de masuri active   

    
 programat 
anual 2018 

realizat dec. 
2018 

1 2 3 4 

     I  
 TOTAL persoane cuprinse la masuri active, 
din care:   

3.000 2383 

 II   TOTAL  persoane ocupate, din care:          1.500 1530 

 1.1  
 Nr persoane cuprinse in servicii de 
mediere a locurilor de munca vacante  

1.950 1462 

 1.2   Servicii de mediere a muncii    1200 751 

 1.2a  
 pe locuri de munca pe perioada 
nedeterminata   

700 512 

 1.2b   pe locuri de munca pe perioada determinata   500 239 

 2.1  
 Nr persoane cuprinse in servicii de 
informare si consiliere profesionala   

1575 1916 

2  Cursuri de formare profesionala  90 99 

3 
 Completarea veniturilor somerilor care 
se incadreaza inainte de expirarea 
indemnizatiei pentru  somaj  

150 78 

 3a  
30% pentru somerii care se incadreaza 
inainte de expirarea perioadei de somaj 

150 78 

4 
Prima de activare pentru somerii 
neindemnizati 

5 21 

5 

 Acordarea de subventii angajatorilor 
care incadreaza in munca someri peste 45 
de ani sau someri unici sustinatori ai 
familiilor monoparentale, din care:                                          
(rd.5=rd.5a+rd 5b)  

150 486 

 5.a   someri peste 45 ani   150 484 
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 5.b  
 someri unici sustinatori ai familiilor 
monoparentale  

0 2 

6 
Acordarea de subventii angajatorilor care 
incadreaza in munca tineri NEET’S 

5 25 

7 
Acordarea de subventii angajatorilor care 
incadreaza in munca someri 
neindemnizati (SLD) 

5 0 

8 
 Acordarea de subventii angajatorilor 
care incadreaza in munca persoane care 
mai au 5 ani pana la pensie  

0 1 

9 
 Stimularea mobilitatii fortei de munca, 
total, din care:  

5 4 

9.a  
 pentru incadrarea la o distanta mai mare de 
15 de km (prima de incadrare)   

0 0 

9.b  
 pentru incadrarea intr-o alta localitate la 
peste 50km. cu schimbarea domiciliului 
(prima de instalare)  

1 1 

9.c prima de relocare 4 3 

10 
 Acordarea de subventii angajatorilor 
care incadreaza in munca absolventi de 
invatamant,  din care:                                                                     

25 61 

11 
 Acordarea de prima de insertie 
absolventilor de invatamant  

5 2 

12 
 Acordarea de subventii angajatorilor 
care incadreaza in munca persoane cu 
handicap  

5 2 



 
 

83

 

 
 Acordarea de credite,                                                                                                
din care:  

0 0 

  Incadrare someri  0 0 

 
 Incadrarea prin acordarea de credite 
rambursabile,                                                                

0 0 

 
 Incadrarea prin acordarea de credite 
nerambursabile  

0 0 

 13.1  

 Nr persoane cuprinse in servicii de 
consultanta si asistenta pentru inceperea 
unei activitati independente sau pentru 
initierea unei afaceri  

0 0 

13 

 Servicii de consultanta si asistenta  
pentru inceperea unei activitati 
independente sau pentru initierea unei 
afaceri  

0 0 

14 
Incadrarea prin ocuparea temporara a 
fortei de munca in lucrari publice de 
interes comunitar 

0 0 

 15.1  
 Număr persoane cu care s-au incheiat 
contracte de solidaritate  

5 0 

15 
 Acordarea de subventii la angajatorii de 
insertie, pe baza contractelor de 
solidaritate  

5 0 

16 
Alte masuri active (se vor nominaliza 
concret), din care: 

15 5 

16.a Legea 72/2007 10 0 

16.b Legea 335/2013 5 5 
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 III.2. Cresterea sanselor de ocupare a somerlor si măsuri de stimulare a ocupării cu finanţare 
din bugetul asigurărilor pentru şomaj 
          III.2.1. Încadrarea în muncă a şomerilor înainte de expirarea perioadei de indemnizare 
(completarea veniturilor somerilor) 
         Ocuparea forţei de muncă prin acordarea de alocaţii pentru şomerii care se încadrează înainte 
de expirarea şomajului (conform borderourilor lunare extrase din aplicatia card2) cuprinde 78 
beneficiari nou intrati in evidenta in cursul anului 2018  raportaţi în programul de ocupare, dintr-un 
număr aprobat de ANOFM de 150 de persoane.  
 III.2.2. Prima de activare pentru somerii neindemnizati 
 Este o masura de crestere a sanselor de ocupare pe piata muncii a persoanelor aflate in 
cautarea unui loc de munca, care s-a implementat cu succes la nivelul institutiei noastre si de care au 
beneficiat 21 de someri neindemnizati. 
          III.2.3. Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă şomerilor în vârstă de 
peste 45 de ani sau şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, a 
şomerilor care mai au cinci  ani până la pensie si a persoanelor cu handicap 
          Prin acordarea de subvenţii din bugetul asigurărilor pentru şomaj, au fost încadraţi 484 de 
şomeri peste 45 de ani, propunerea aprobata de catre ANOFM pe intreg anul fiind de 150. (sursa: 
tabel excel Comp. Relatii cu Angajatorii la data intocmirii raportarii anuale). Au fost acordate 
subventii angajatorilor pentru doi someri unici sustinatori ai familiilor monoparentale, pentru o 
persoana care mai are 5 ani pana la pensie si pentru doua persoane cu handicap.  
 III.2.4 Acordarea de subventii angajatorilor care incadreaza in munca tineri NEET’S 
 Au fost subventionate 25 locuri de munca pentru acest grup tinta defavorizat pe piata muncii, 
propunerile de incadrare pe intreg anul fiind de 5 persoane. 
          III.2.5 Încadrarea în muncă prin stimularea mobilităţii forţei de muncă 
          Stimularea mobilităţii forţei de muncă a insumat  5 propuneri pe anul 2018, fiind inregistrate 4 
angajari pe aceasta categorie ( una prin acordarea primei de instalare si trei prin acordarea primei de 
relocare).III.2.6. Stimularea încadrării în muncă a absolvenţilor de învăţământ 
          Încadrarea absolvenţilor din instituţii de învăţământ a atins la nivelul celor 12 luni analizate, 
din punct de vedere al evidențierii încadrărilor în munca,  61 angajări pentru tineri absolvenţi, 
raportate în programul de ocupare.  
 III.2.7. Acordarea de prima de  insertie absolventilor de invatamant cuprinde in anul 
2018 doua solicitari din partea unor beneficiari care s-au incadrat in munca pe durata nedeterminata. 
          În anul 2018, cursurile au fost organizate în baza planului anual de formare profesională, la 
fundamentarea căruia s-a ţinut cont de evoluţia locurilor de muncă vacante, de perspectivele de 
dezvoltare în anumite domeni si de solicitările persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă  la 
nivelul judeţului Ilfov.  
          În trimestrul II al anului 2018, a fost aprobat Planul de formare profesională pentru anul 2018, 
cuprinzând 17  cursuri în 14 ocupaţii pentru 230 cursanţi. 
          Până la data de 31.12.2018 au fost organizate 20 de cursuri în 12 ocupaţii. (Competente cheie- 
comunicare in limba romana- 10,  Inspector resurse umane - 14, Inspector SSM - 12,  Lucrator in 
comert - 85 , Bucatar -10, Comerciant vanzator marfuri alimentare- 9, Frizer coafor manichiura 
pedichiura - 11 , Instalator instalatii tehnico sanitare si de gaze- 13, Lucrator in structuri pentru 
constructii-11 , Lucrator in cultura plantelor- 14, Operator confectioner industrial imbracaminte din 
tesaturi,tricotaje, materiale sintetice si Operator introducere validare si prelucrare date- 23) care au 
antrenat un număr de 222  cursanţi (211 someri si 11 detinuti) . Din cei 211 someri , 121 sunt soemri 
indemnizati si 90 soemri neindemnizati . 
          Din cei 222 cursanţi antrenati in cursuri, au absolvit 196 cursanţi, restul urmând să finalizeze 
cursurile în anul 2019. La acestia se adauga 105 cursanti absolventi din cursurile incepute in anul 
2017 si finalizate in anul 2018. 

In urma absolvirii cursurilor de formare profesionala au fost ocupate in termen de un an de la 
absolvirea cursurilor un numar de 99 someri din BAS.  
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Cursurile s-au organizat din BAS în parteneriat cu C.R.F.P.A. Teleorman si Penitenciarul 
Bucuresti Jilava si din FSE in parteneriat cu Asociatia Societatea Romana de Protectie a Mediului  si 
Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti. 
In anul 2018, angajatorii judetului Ilfov, au transmis Anexa 1A privind declararea locurilor de 
munca vacante si Anexa 1B privind comunicarea locurilor de munca vacante dupa cum urmeaza: 
In luna ianuarie 2018 au fost declarate 650 de locuri de munca vacante din care 622 de locuri au fost 
declarate ocupate. 
In luna februarie 2018 au fost declarate 783 de locuri de munca vacante din care 757 de locuri au 
fost declarate ocupate. 
In luna martie 2018 au fost declarate 816 de locuri de munca vacante din care 763 de locuri au fost 
declarate ocupate. 
In luna aprilie 2018 au fost declarate 892 de locuri de munca vacante din care 868 de locuri au fost 
declarate ocupate. 
In luna mai 2018 au fost declarate 1082 de locuri de munca vacante din care 1038 de locuri au fost 
declarate ocupate. 
In luna iunie 2018 au fost declarate 971 de locuri de munca vacante din care 964 de locuri au fost 
declarate ocupate. 
In luna iulie 2018 au fost declarate 1044 de locuri de munca vacante din care 987 de locuri au fost 
declarate ocupate. 
In luna august 2018 au fost declarate 2907 de locuri de munca vacante din care 2878 de locuri au 
fost declarate ocupate. 
In luna septembrie 2018 au fost declarate 778 de locuri de munca vacante din care 725 de locuri au 
declarate fost ocupate. 
In luna octombrie 2018 au fost declarate 769 de locuri de munca vacante din care 733 de locuri au 
fost declarate ocupate. 
In luna noiembrie 2018 au fost declarate 365 de locuri de munca vacante din care 309 de locuri au 
fost declarate ocupate. 
In luna decembrie 2018 au fost declarate 856 de locuri de munca vacante din care 815 de locuri au 
fost declarate ocupate. 
Prin servicii de mediere s-au încadrat 457 persoane din care 277 pe durată nedeterminată si 180 pe 
durata determinata, conform ilustratiei grafice de mai jos: 

  

 

         
        
        
        
        
        

 

  
     

 
 
 
 
 
 
 
 

 Această măsură activă este cea care are cea mai mare reprezentativitate în totalul măsurilor 
active la nivel judeţean, încadrările pe aceasta categorie reprezentand ponderea cea mai ridicata in 
totalul angajarilor pe anul 2018 (52%). 
             În programul de ocupare pentru elevi şi studenţi, au fost încadrați în muncă 10 elevi si  
studenţi. 
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Bursa Locurilor de Muncă reprezintă o măsură activă care presupune întâlnirea directă a cererii cu 
oferta de forţă de muncă, A.J.O.F.M. Ilfov urmărind ca rezultat în principal creşterea şanselor de 
ocupare a şomerilor aflaţi în evidenţă. 
Bursa Generală a Locurilor de Muncă 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov a organizat Bursa Generală a 
Locurilor de Muncă ȋn data de 20 aprilie 2018 beneficiind de suportul organizatoric al Colegiului 
Economic Viilor din Bucureşti. 

Mediatizarea evenimentului a fost realizată prin intermediul afişelor la sediul central şi la 
Punctele de Lucru, prin mass-media centrală şi locală precum şi pe site-ul instituţiei. 

Demersul de contactare al agenţilor economici prin vizite la sediul lor, telefonic sau prin e-
mail, ȋn vederea depistării locurilor de muncă şi ȋnmânarea invitaţiilor la bursa, a avut ca rezultat 
130 angajatori din judeţul Ilfov invitaţi, dintre aceştia 36 au dat curs invitaţiei.  

Deasemenea, persoanele aflate ȋn căutare de loc de muncă au primit informaţii referitoare la 
ora şi locul desfăşurării acestui eveniment, precum şi informaţii utile legate de modul de prezentare 
ȋn faţa reprezentanţilor firmelor ofertante. 

Ofertele de locuri de muncă au fost centralizate şi lista de locuri de muncă reactualizată cu 
locurile vacante oferite la bursă;  pentru ziua bursei au fost de 870 locuri, din care 36 locuri pentru 
studii superioare (şef secţie, şef formaţie, inginer industria alimentară, economist, inginer chimist, 
programator fabricaţie, inginer geolog, manager de zonă) şi 834 locuri pentru studii medii, muncitori 
calificaţi şi necalificaţi (lucrător comercial, mercanizator, agent de securitate, lucrător pentru 
salubritate, manipulant mărfuri, agent de curăţenie clădiri şi  mijloace de transport, lucrător 
bucătărie, ambalator manual, şofer de autoturisme şi camionete, brutar, ospătar, patiser, bucătar, 
operator la maşină electronică de gravat, gestionar depozit, electrician de ȋntreţinere şi reparaţii, 
operator chimist la fabricarea lacurilor şi vopselelor, specialist achiziţii, operator calitate flux, 
lăcătuş mecanic, stivuitorist, zugrav, lăcătuş mecanic, agent de vânzări, controlor calitate, facturist, 
ȋngrijitor clădiri, lucrător bucătărie, ȋmbuteliator fluide sub presiune, ȋncărcător descărcător, 
animator sportiv, muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor). 

 În cadrul bursei au fost distribuite  materiale informative, pliante, broşuri cu informaţii 
despre serviciile oferite de A.J.O.F.M. Ilfov, facilitaţile oferite atât angajatorilor cât şi celor care 
doresc un loc de muncă, au fost aplicate chestionare atât angajatorilor cât şi persoanelor ȋn căutarea 
unui loc de muncă pentru a vedea  ȋn ce măsură evenimentul a răspuns aşteptărilor participanţilor şi 
pentru satisfacerea, ȋn viitor, a nevoilor de formare profesională a acestora. 

În cadrul Bursei Generale a Locurilor de Muncă din data de 20 aprilie 2018  au participat 
356 persoane, din totalul stocului de şomeri care ȋnsuma 1235 persoane la 30.03.2018, care au primit 
informaţii despre cursurile de formare profesionala, informaţii despre locurile de muncă vacante din 
judeţ precum şi din străinătate – prin intermediul consilierului EURES. 

Ca de fiecare dată, au fost invitaţi  şi elevi din anii terminali din cadrul liceelor din judeţ, 
aceştia fiind prezenţi şi la Atelierul de lucru ȋn cadrul căruia au fost consiliaţi şi orientaţi ȋn vederea 
identificării şi ȋnsuşirii de tehnici de căutare a unui loc de muncă. Au primit informaţii despre 
alcătuirea unui CV european şi a unei scrisori de intenţie, - instrumente necesare demersurilor de 
ȋncadrare pe piaţa fortei de muncă.  

Din centralizările efectuate ulterior, s-a observat  prezenţa ȋntr-un număr mai mare a 
persoanelor cu vârsta mijlocie, ȋntre 25 şi 45 ani şi a celor cu nivel de educaţie mediu   (ȋnvăţamânt 
liceal şi postliceal). 

Bursa Generală a Locurilor de Muncă a reprezentat o oportunitate pentru şomeri, şi nu 
numai, prin punerea la dispoziţie a unei oferte de locuri de muncă variată, astfel că, ȋn ziua bursei 
putem vorbi de un numar de 74 persoane care au fost selectate ȋn vederea susţinerii unui al 2-lea 
interviu la sediul angajatorului.  Totuşi, şomerii sunt reţinuţi ȋn a accepta un loc de muncă ȋn alt 
domeniu de activitate decât cel din care provin, aceştia preferă să aibă statut de şomer pentru o 
perioadă cât mai ȋndelungată, manifestând o slabă receptivitate ȋn a accesa  măsurile active de 
combatere a şomajului considerând că, salariile oferite sunt mici iar siguranţa locului de muncă este 
o incertitudine.  
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La o lună de la eveniment, printr-o centralizare finală, avem ca rezultat ȋncadrarea a 24 
persoane, dintre care 8 femei, ȋn următoarele meserii: operator chimist la fabricarea altor produse 
organice, lucrător comercial, legător de sarcină, şofer de autocamion/ maşină de mare tonaj, agent de 
vânzări, ȋngrijitor clădiri, femeie de serviciu, lucrător la salubrizare, vânzător, agent comercial, agent 
de securitate, casier, instructor de fitnes, analist servicii client. 

Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenţi 
În data de 19.10.2018 A.J.O.F.M. Ilfov a organizat Bursa Locurilor de Muncă pentru 

Absolvenţi, eveniment care a oferit oportunitatea tinerilor de a-şi spori şansele ȋn a gasi un loc de 
muncă potrivit opţiunilor, abilităţilor, pregătirii şi aspiraţiilor individuale.  

Bursa a avut adresabilitate ȋn principal persoanelor sub 25 de ani ȋnregistrate ȋn baza de date 
a instituţiei, tineri care ȋnsumau la ȋnceputul lunii de referinţa 191 de solicitanţi de loc de muncă, 
respectiv 17% din totalul stocului de şomeri. Ne confruntăm ȋnsă cu percepţia angajatorilor despre 
slaba pregătire profesională a absolvenţilor de licee teoretice, dar si cu ideea preconcepută a 
absolvenţilor că se mai află la vârsta la care ȋncă mai trebuie sa fie ȋntreţinuţi de părinţi, deşi pot 
beneficia de o primă de inserţie  ȋn valoare de 1500 lei. 

Astfel, absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de 
minimum 16 ani care, ȋn termen de 60 de zile de la absolvire, se ȋnregistrează la agenţiile pentru 
ocuparea forţei de muncă şi se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, 
beneficiază de o primă de insertie egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referinţă în 
vigoare la data încadrării - 500 lei. Prima de insertie se acordă ȋn două tranşe astfel: o tranşă de 50% 
la data angajării, iar a doua tranşă de 50% după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare. 
Drepturile se acordă celor care îşi menţin raporturile de muncă sau de serviciu pentru o perioadă de 
cel puţin 12 luni de la data angajării.  

În vederea unei bune desfăşurări a acestei acţiuni au fost contactaţi 120 agenţi economici, 
dintre care 30 au onorat invitaţia, ofertând 762 locuri de muncă, ponderea cea mai mare din locurile 
scoase spre angajare a reprezentat-o categoria studiilor medii. Din totalul ofertelor, 284 s-au adresat 
persoanelor cu studii medii, 255 muncitori necalificaţi, 198 muncitori calificaţi şi 25 celor cu studii 
superioare. Menţionăm astfel: agent de securitate, lucrător comercial, agent transport, conducător 
autospecială, electrician auto, electromecanic, gestionar depozit, operator la maşini de inscripţionat, 
asistent medical, operator la fabricarea produselor făinoase, operator introducere, validare si 
prelucrare date, patiser, brutar, laborant, manipulant mărfuri, ȋncărcător-descărcător, tipograf-
tipăritor, casier, şofer, dispecer, lucrător salubrizare, stivuitorist, lăcătuş mecanic, lucrător bucătărie, 
etc. 

Aspectul inedit al acestei ediţii a  Bursei locurilor de muncă pentru absolvenţi l-a constituit 
participarea unui număr de 24 persoane private de libertate de la Penitenciarul Jilava. Plecând de la 
premisa ca obţinerea unui loc de muncă după liberare reprezintă un pas extrem de important ȋn 
procesul de reinserţie socială şi că deţinuţii ȋşi pot exersa maniera optimă de relaţionare cu un 
angajator numai prin participarea efectivă la bursa locurilor de muncă a fost considerata o ocazie 
propice pentru aceste persoane.  Pentru aceştia,  ȋn cadrul Atelierului pentru tehnici de căutare loc de 
muncă, au fost oferite servicii de instruire ȋn conceperea unui CV european, a unei scrisori de 
intenţie, pregătirea pentru un interviu, au fost prezentate locurile vacante oferite de angajatorii 
judeţului Ilfov dar li s-a oferit şi prilejul de a sta de vorbă cu aceştia. 

La centralizarea finală, la 30 de zile de la eveniment, am avut un număr de 5 absolvenţi 
ȋncadraţi dintr-un număr de 105 selectaţi ȋn ziua bursei. 

În ultima perioadă, angajatorii care declară vacante locuri de muncă apelează la 
subvenţionarea acestora de la buget prin ȋncheierea de convenţii cu instituţia noastră. La 30.11.2018 
erau ȋnregistraţi 61 de absolvenţi ȋncadraţi, ȋn termen de 12 luni de la absolvire, prin subvenţionarea 
locurilor de muncă. 

Ca o tendinţă generală, situaţia ocupării la nivel local se caracterizează prin: slaba 
receptivitate a şomerilor tineri la încadrarea în muncă prin măsuri active de combatere a şomajului 
precum şi ȋn egală măsură prin neîncrederea angajatorilor în calitatea ofertei de forţă de muncă 
existentă ȋn baza de date a serviciului public de ocupare.        
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Cu toate acestea, la nivelul judeţului Ilfov se ȋnregistrează cea mai scăzută rată a şomajului la 
nivel naţional, respectiv 0.67% la 30.11.2018 datorată ȋn mare parte efortului susţinut în a elimina, 
prin creşterea calităţii serviciilor, handicapul aşezării geografice (de jur împrejurul Bucureştiului), 
care stimulează în mod evident si munca la negru. 
 
 
 
Perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 
- 300 adeverinte pt. I.G.I. pentru 693 posturi (Adeverinte necesare angajatorilor in vederea acordarii 
vizelor de lunga sedere in vederea incadrarii in munca si detasarii strainilor (non europeni) pe 
teritoriul Romaniei, conf. art.8, lit. b din OG nr. 25 / 2104) 
- eliberarea a 40 formulare Europene E301 (atestat privind perioadele ce trebuiesc luate in 
considerare pentru acordarea prestatiilor de somaj)  si a 10 formulare Europene E302 (atestat privind 
membrii de familie ai persoane aflate in somaj). Aceste formulare Europene au fost eliberate 
solicitantilor pentru tari ale Spatiului Economic European (SEE), conform Regulamentului 
European 883/2004. 
- informarea / consilierea a aproximativ 145 persoane in cautarea unui loc de munca in strainatate si 
a 95 de angajatori care declara locuri de munca vacante  pentru personal noneuropean.  
- seminar organizat in luna martie, unde 10 angajatorii din Judetul Ilfov care declara locuri de munca 
vacante pentru cetateni non europeni si aduc cu precadere personal din China, Rusia sau Turcia, au 
fost informati despre facilitatile oferite de reteaua Eures Romania (prin consilierul Eures AJOFM 
Ilfov) privind organizarea unor selectii sau burse de locuri de munca, in vederea ocuparii posturilor 
vacante cu cetateni romani sau cetateni din Spatiul Economic European. 
           La gr.40 subventii –plati catre angajatori pentru formarea profesionala a angajatilor,s.au 
efectuat plati in suma de 238 mii lei,fata de nivelul programat 238 mii lei,inregistrandu-se  economii 
in suma de 0 mii lei.                  
  
La gr.51 transferurile intre unitati ale administratiei publice,s.au efectuat plati in suma de 648 mii 
lei,fata de nivelul programat de 901 mii lei,inregistrandu.se economii de 253 mii lei.                                                                                                                                                                    
La gr. 57, asistenta sociala, s-au efectuat cheltuieli in suma de 6646 mii lei, fata de programat: 7871 
mii lei, inregistrandu-se economii in suma de 1225 mii lei. 
La gr.58 –proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-
2020,s.au efectuat plati in suma de 181  mii lei,fata de nivelul programat de 217  mii 
lei,inregistrandu-se economii in suma de 36 mii lei. 
La gr. 59,plati aferente creantelor salariale si despagubiri civile,s.au efectuat plati in suma de 496 
mii lei,fata de cel programat 532 mii lei, inregistrandu-se economii in suma de 36 mii lei. 
In ceea ce priveste aplicarea Legii 200/2006 privind utilizarea Fondului de Garantare pentru Plata 
Creantelor , in anul 2018, A.J.O.F.M. Ilfov a facut plati in suma totala de 495.763 lei pentru un 
numar de 114 beneficiari, dupa cum urmeaza: 
Din cele 159 de controale efectuate, 136 au fost controale de fond realizate conform programului de 
control aprobat iar 23 au fost controale/verificari in afara planului de control, finalizate prin acte de 
control bilaterale/adrese.   
- Subventionarea locurilor de munca  art.80 si art.85 din Legea nr.76/2002 – 134 controale  
- Comunicarea de catre angajatori a locurilor de munca vacante conform art.10 alin.(1), alin.(3) din 
Legea nr.76/2002 si comunicarea de catre angajatori a persoanelor angajate aflate in evidenta 
A.J.O.F.M. Ilfov ca someri indemnizati conform art.41 alin.2 din Legea nr.76/2002 - 17 controale si 
verificari in urma carora s-au aplicat  1 amenda contraventionala si 16 avertismente scrise, urmand 
ca la urmatoarea abatere sa se sanctioneze cu amenda contraventionala (verificari in baza de date 
privind depunerea in termele legale a Anexelor 1 A si 1 B). 
- Monitorizarea  Bursei  locurilor de munca privind; organizarea, desfasurarea si  raportarea 
rezultatelor acestei masuri active –  2 note de constatare  
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- Verificarea organizarii  Activitatii de Inregistrare, Stabilire si Acordare Drepturi Someri- Prima de 
activare (art.73^2) – 1 nota de constatare 
- Analiza modului de organizare, planificare, realizare si raportarea serviciilor de mediere, informare 
si consiliere profesionala  oferite persoanelor in cautarea unui loc de munca, de respectare a 
legislatiei in vigoare – 1 control  
- Analiza modului de organizare, planificare, realizare si raportarea serviciilor de formare 
profesionala oferite persoanelor in cautarea unui loc de munca, de respectare a legislatiei in vigoare 
– 1 control  
- Verificarea indeplinirii si respectarii criteriilor de acreditare privind medierea, informarea si 
consilierea - 3 controale 
Din cele 159 de controale efectuate, 136 au fost controale de fond realizate conform programului de 
control aprobat iar 23 au fost controale/verificari in afara planului de control, finalizate prin acte de 
control bilaterale/adrese.   
          Responsabilitatea managerială defineşte un raport juridic de obligaţie a îndeplinirii sarcinilor 
de către conducătorul instituţiei publice care presupune să exercite mangementul în limitele unor 
determinări interne şi externe, în scopul realizării eficace, eficiente şi în conformitate cu dispoziţiile 
legale obiectivele stabilite, să comunice şi să răspundă pentru neîndeplinirea obligaţiilor manageriale 
în conformitate cu răspunderea juridică.    
          Fiecare conducător se organizează pentru a-şi conduce activitatea: acesta defineşte sarcinile 
individuale ale personalului, pune la punct metodele de lucru, se dotează cu un sistem de informare, 
supervizează activităţile personalului etc. Aceasta nu înseamnă altceva decât instituirea unui sistem 
de control intern. Majoritatea conducătorilor din entităţile publice utilizează, în măsură diferită, 
unele elemente componente ale sistemului denumit control intern managerial. 
          Sistemul de control intern din cadrul A.J.O.F.M. Ilfov reprezintă ansamblul de măsuri, metode 
şi proceduri întreprinse la nivelul fiecărei structuri din cadrul entităţii, instituite în scopul realizării 
obiectivelor la un nivel calitativ corespunzător şi îndeplinirii cu regularitate, în mod economic, 
eficace şi eficient a politicilor adoptate. 
          În prezent la nivelul A.J.O.F.M. Ilfov este activă şi în deplinătatea funcţiilor sale comisia de 
coordonare, îndrumare metodologică şi monitorizare a dezvoltării sistemului de control intern / 
managerial al A.J.O.F.M. Ilfov. 

S-a elaborat un program iniţial de dezvoltare a sistemului de control intern / managerial avizat 
de Directorul Executiv – Preşedintele Grupului de Lucru SCM. înregistrat sub nr. 8994/03.09.2010 
şi transmis forului ierarhic superior. Acest program a fost actualizat şi modificat prin detaliere 
înregistrat sub nr. 10963/24.11.2011 şi avizat  de Directorul Executiv. 
          Obiectivele generale ale Programului de dezvoltare a sistemului de control managerial din 
cadrul A.J.O.F.M. Ilfov sunt următoarele: 
          1. Intensificarea activităţilor de monitorizare şi control desfăşurate la nivelul fiecărei structuri, 
în scopul eliminării riscurilor existente şi utilizării cu eficienţă a resurselor alocate. 
          2. Dezvoltarea activităţilor de prevenire şi control pentru protejarea resurselor alocate 
împotriva pierderilor datorate risipei, abuzului, erorilor sau fraudelor. 
          3. Îmbunătăţirea comunicării între structurile instituţiei, în scopul asigurării circulaţiei 
informaţiilor operativ, fără distorsiuni, astfel încât acestea să poată fi valorificate eficient în 
activitatea de  prevenire şi control intern şi în procesul decizional. 
          4. Proiectarea, la nivelul fiecărei structuri, a standardelor de performanţă pentru fiecare 
activitate, în scopul utilizării acestora şi la realizarea analizelor pe baza de criterii obiective, privind 
valorificarea resurselor alocate. 
          La nivelul A.J.O.F.M. Ilfov activitatea se desfăşoară în baza legislaţiei specifice, precizări şi 
instrucţiuni elaborate de entitatea publică superioară (A.N.O.F.M.), R.O.F., decizii ale conducerii şi 
procedurile operaţionale proprii. 
          Din cele 95 de activităţi / subactivităţi inventariate şi procedurabile au fost procedurate 91, 
procedurile operaţionale întocmite constituind un instrument de lucru pentru executanţii care 
desfăşoară activităţile respective. Concomitent au fost întocmite şi registrele riscurilor pe activităţi / 
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subactivităţi. Managerii trebuie să stabilească şi să comunice salariaţilor procedurile 
corespunzătoare, aplicabile în cazul semnalării unor neregularităţi. 
 În raport cu obiectivele agenţiei, coroborat cu cerinţele de competenţă cuprinse în fişele posturilor şi 
a atribuţiilor se aplică şi principiul separării atribuţiilor. 
          Atribuţiile tuturor salariaţilor au fost stabilite clar în fişele de post. 
          În scopul îmbunătăţirii performanţelor, salariaţii sunt evaluaţi, conform prevederilor legale. 
          Raportările profesionale pe linie de serviciu se fac în ordine crescătoare ierarhică. 
          Controlul Managerial se derulează în ordine ierarhică descrescătoare, de la Director Executiv 
până la personalul serviciului şi biroului din subordine. În orice moment se pot solicita, de pe poziţii 
ierarhice superioare, rapoarte de activitate, note de informare şi propuneri de măsuri de la poziţiile 
ierarhic inferioare.  
          În scopul asigurării coerenţei şi pentru obţinerea rezultatelor dorite, se asigură coordonarea 
activităţilor în cadrul instituţiei şi se monitorizează modul de îndeplinire a sarcinilor trasate 
personalului din subordine. 
Agentia Judetena pentru Ocuparea Fortei de Munca Ilfov  desfasoara in cadrul Compartimentului  
Analiza Pietei Muncii, Programe de Ocupare, Implementare Masuri Active si  Economie Sociala, 
activitatea de Economie Sociala  care are ca principala atributie atestarea intreprinderilor de 
economie sociala, potrivit prevederilor Legii nr. 219/2015 . 
In conformitate cu prevederile legale, economia sociala reprezinta ansamblul activitatilor organizate 
independent de sectorul public, al caror scop este sa serveasca interesul general, interesele unei 
colectivitati si/sau interesele personale patrimoniale, prin cresterea gradului de ocupare al 
persoanelor apartinand grupului vulnerabil si/sau producerea si furnizarea de bunuri, prestarea de 
servicii si/sau executia de lucrari. 
De asemenea, economia sociala contribuie la dezvoltarea comunitatilor locale, crearea de noi locuri 
de munca, implicarea persoanelor apartinand grupului vulnerabil, prevazut de lege, in activitati cu 
caracter social si/sau activitati economice, facilitand accesul acestora la resursele si serviciile 
comunitatii. 
 
 

  



 
 

91

 
          1. Pe rolul instanţelor judecătoreşti au fost un numar de 4 dosare aflate in diferite stadii 
procesuale (fond, recurs, apel). 
          2. Contracte şi acte adiţionale, având ca obiect prestări servicii, încheiate de A.J.O.F.M. Ilfov 
cu persoane juridice şi fizice, avizate de către Compartimentul Juridic – 30; 
          Natura serviciilor prestate în temeiul contractele şi actelor adiţionale: curăţenie, achiziţie 
vouchere de vacanţă, servicii de depozitare a documentelor, închirieri spaţii, etc. 
          3. Referate de necesitate întocmite de Compartimentul Achiziţii Publice, Administrativ şi 
Protecţia Muncii, avizate de către Compartimentul Juridic – 45; 
         4. Alte referate avizate – 608, din care, 

1. referate pentru emitere decizii de stabilire de debite – 23; 
2. referate incheiere/incetare conventii – 230; 
3. referate privind stabilirea/respingerea cuantumului şi plata creanţelor ce se suportă din fondul de 

garantare pentru plata creanţelor salariale - 5; 
          5. Puncte de vedere formulate cu privire la interpretari juridice către alte compartimente din 
cadrul instituţiei – 6. 
          6. Elaborarea / avizarea actelor administrative pe baza de Referat (de necesitate) / Proces 
verbal emis de o structură de specialitate din cadrul A.J.O.F.M. Ilfov, având rezoluţia directorului 
executiv de emitere a actului respectiv, potrivit procedurii operaţionale "Elaborarea de acte 
administrative cu caracter global şi/sau individual, în temeiul prevederilor legale": 

• decizii 98 din care,  
      a. decizii stabilire debite - 23; 
b.decizii avizate privind stabilirea/respingerea cuantumului şi plata creanţelor ce se suportă din 
fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale - 5; 

4. decizii având alt obiect - 70; 
5. dispozitii incheiere/incetare conventii - 230; 

      7. Avize acordate documentaţiilor de atribuire întocmite în conformitate cu prevederile  
Lg.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, cu modificările şi completările 
ulterioare: 4; 
      8. Participări în cadrul diverselor comisii din cadrul A.J.O.F.M. Ilfov  - 4;  
      9. Petiţii soluţionate în cadrul Compartimentului Juridic şi Relaţii cu Publicul au fost în număr 
total  de  petiţii - 115, din care,  

1. petiţii soluţionate direct în cadrul compartimentului - 11   
2. petiţii redirecţionate spre soluţionare către alte compartimente  din cadrul agenţiei 104, din care, 

Potrivit O.G. nr. 27/2002 privind activitatea de soluţionare a petiţiilor, Compartimentul Juridic şi 
Relaţii cu Publicul este obligat să urmărească soluţionarea, redactarea în termen a răspunsurilor către 
petenţi şi să expedieze răspunsurile către petiţionari.  
 
46 Comunicate de presa 
 
1150 Solicitări de informaţii din partea presei scrise / telefonice 
130 Apariţii în presa scrisă locala si centrala 
Numărul total de solicitări de informaţii de interes public: 1150 
În decursul anului 2018, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă a primit 03 cereri 
scrise de informaţii de interes public pe suport electronic. 
Pentru acelaşi interval de timp, numărul solicitărilor verbale de informaţii de interes public 
primite a fost 1147. 
Numărul total de solicitări, departajat pe domenii de interes: 1150 
 Cererile de informaţii de interes public s-au referit la: 

- Bursa Locurilor de Munca, LMV-uri, EURES, Cursuri de formare profesioanla, Neets, etc; 
Numărul de solicitări rezolvate favorabil: 1150 
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Toate solicitările de informaţii de interes public au fost soluţionate în mod favorabil. Facem 
precizarea că nu a fost respinsă nicio solicitare de informaţii de interes public. 
Numărul de solicitări adresate în scris: 03 
În decursul  anului 2018, au fost primite 03 cereri scrise de informaţii de interes public dintre care: 
             -  03 solicitări pe suport electronic. 
Numărul de solicitări adresate de persoane fizice: 1147 
Din cele 1150 de solicitări de informaţii de interes public adresate agentiei, 1147  au  fost formulate 
de persoane fizice . 
Numărul de solicitări adresate de persoane juridice: 03 
Din cele 1150 de solicitări de informaţii de interes public adresate agentiei, 03 au fost formulate de 
persoane juridice.  
Numărul de reclamaţii administrative: 0 
În anul 2018, nu au fost formulate reclamaţii administrative privind modul de aplicare al Legii nr. 
544/2001.      
Numărul de plângeri în instanţă: 0 
În decursul anului 2018, nu au fost formulate plângeri în instanţă referitoare la modul de soluţionare 
a cererilor de informaţii de interes public. 
Numărul estimativ de vizitatori ai punctelor de informare-documentare: 5000 
În anul 2018, punctele de informare-documentare ( aviziere ) situate la parterul agentiei judetene si 
la sediul celor 6 puncte de lucru au fost vizitate de aproximativ 5000 de persoane. 
Pentru buna desfăşurare a activităţii de comunicare, A.J.O.F.M. Ilfov utilizează site-ul instituţiei cat 
si pagina de facebook a agentiei A.J.O.F.M. ILFOV, care sunt în  permanenţă actualizate în scopul 
realizării unei informări corecte şi în timp util atât a angajatorilor cât şi a persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă.  

 Pagina de facebook A.J.O.F.M. ILFOV – se actualizeaza zilnic, aceste informatii sunt preluate de 
presa locala, centrala si de diferite site-uri de stiri sociale/ economice.  
Pagina de facebook a agentiei A.J.O.F.M. ILFOV avand un numar de 1328  membri care au avut 
un feedback pozitiv asupra comunicatelor de presa ale Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de 
Munca Ilfov. 

 Site-ul agentiei A.J.O.F.M. Ilfov fiind actualizat zilnic – rapid, simplu, eficient – acesta este scopul 
site-ului pe care agentia il pune la dispozitie; numarul de vizualizari: aprox. 1324 ( mentionam ca 
site-ul este nou). 
Simplu – sugestiv, metoda de rezervare este simpla iar pasii pe care trebuie sa-i urmezi vin de la 
sine, nu necesita cunostinte avansate de utilizare a computerului. 
Totodata mentionam faptul ca nu am transmis niciun drept la replica in anul 2018, materialele 
publicate in mass-media anul trecut fiind preluate din comunicatele de presa emise de instiutia 
noastra si din interviurile in cadrul burselor de munca organizate de A.J.O.F.M. Ilfov. 
 

 
 

În anul 2018, au avut loc un număr de 12 şedinţe (întâlniri) ale Consiliului Consultativ din cadrul 
A.J.O.F.M. Ilfov, avand un feedback pozitiv. 
Acestea s-au desfăşurat în perioada ianuarie 2018 – decembrie 2018. 
Proiecte aflate în implementare la nivel AJOFM ILFOV: 

1. INTESPO – Înregistrarea Tinerilor în Evidența Serviciului Public de Ocupare – ID 113589 – Axa 
prioritară – Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs, 
Obiectiv specific 2.3 - Creșterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistrați la Serviciul Public 
de Ocupare. 

2. UNIT 2 RMD – Ucenicia și stagii pentru tinwri NEETs din regiunile mai dezvoltate – ID 119911 – 
Axa prioritara 2 – Îmbunătățirea tinerilor din categoria NEETs, 
Obiectiv specific 2.1 - Creșterea ocuparii tinerilor NEETs someri cu varsta intre 16-24 ani, 
inregistrati la SPO, cu rezidenta in regiunile eligibile; 
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Imbunatatirea nivelului de competente, inclusiv prin evalaurea si certificarea competentelor 
dobandite in sistem non-formal si informal al tinerilor NEETs someri cu varsta intre 16-24 ani, 
inregistrati la SPO, cu rezidenta in regiunile eligibile; 

3. PRO ACCES ALTERNATIV București – Ilfov – ID 127204 – Axa prioritară 3 – Locuri de 
muncă pentru toți 
Obiective specifice: -3.1 – Cresterea ocuparii somerilor si a persoanelor inactive, cu accent pe 
somerii de lunga durata, lucratori varstnici ( 54-64 ani), persoanelor cu dizabilitati, persoanelor cu 
nivel redus de educatie; 
3.2 -  Cresterea ocuparii cetatenilor roamni apartinand minoritatii roma; 
3.3 – Cresterea ocuparii persoanelor din mediul rural, in special cele din agricultura de subzistenta si 
semisubzistenta 
 
 
 
Piaţa muncii în general şi ocuparea forţei de muncă în special trec printr-o situaţie de criză. 
Evoluţiile din ultima perioadă nu au condus către o transformare pozitivă a procesului de ocupare a 
forţei de muncă, compatibilă cu exigenţele unei economii de piaţă. În loc să fie valorificată ca un 
factor primordial de relansare, forţa de muncă tinde să devină din ce în ce mai mult o "supapă" prin 
care se eliberează – temporar - sau se atenuează dezechilibre şi disfuncţionalităţi de pe alte pieţe ale 
economiei. Evoluţia structurii sectoriale a forţei de muncă de până acum vine în contradicţie cu 
necesitatea eficientizării şi rentabilizării economice, întrucât deplasările forţei de muncă au loc 
dinspre sectoarele în care productivitatea muncii progresează înspre sectoare mai puţin productive. 
Ca o tendinţă generală, dincolo de programele de ocupare, de indicatori sau de contracte de 
performanţă, situaţia ocupării pe plan local se caracterizează prin: slaba receptivitate a şomerilor la 
încadrarea în muncă prin măsuri active de combatere a şomajului, neîncrederea angajatorilor în 
calitatea ofertei de forţă de muncă din baza de date a A.J.O.F.M. Ilfov, dezinteresul agenţilor 
economici în a accesa măsurile de stimulare a ocupării prin subvenţii de la bugetul asigurărilor 
pentru şomaj, etc. 
În ciuda aparenţelor, ne putem mândri cu cea mai scăzută rată a şomajului, cu efortul susţinut în a 
elimina (prin creşterea calităţii serviciilor) handicapul aşezării geografice (de jur împrejurul 
Bucureştiului), care stimulează în mare măsură munca la negru. 
Analizând ca rezultat agregat aceste caracteristici, considerăm că pe termen lung găsirea metodelor 
optime de interpretare a prognozei macroeconomice  va duce în mod real la posibilitatea reducerii 
pronunţate a discrepanţelor privind situaţia ocupării, la utilizarea unor metode mai competitive de 
lucru şi, de ce nu, la creşterea calităţii profesionale a personalului din cadrul A.J.O.F.M. Ilfov. Se 
pare că încă ne lovim de idei preconcepute, de faptul că Serviciul Public de Ocupare, având calitatea 
unei instituţii de stat, nu poate oferi servicii performante, pe măsura aşteptărilor. Considerăm că un 
serviciu public de ocupare performant nu se poate realiza fără anumite competenţe şi fără anumite 
standarde sociale şi profesionale. 
 
 
 
 
 
 
 Obiectivele generale si specifice ale A.J.O.F.M. Ilfov, precum si principalele masuri pentru 
implementarea acestor obiective si a indicatorilor cantitativi si calitativi rezultati din cuantificarea 
prioritatilor cuprinse in documentele strategice in domeniul ocuparii si formarii profesionale a fortei 
de munca, s-au materializat prin contractul de performanta manageriala aferent anului 2017. 
          Sprijinirea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă a constat, în principal în 
informarea acestora despre oportunitatile de incadrare in munca sau reconversie profesională, 
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facilitarea accesului la locurile de muncă vacante, precum şi acordarea celorlalte servicii specializate 
prevăzute de lege.  
 S-a pus accent pe asigurarea accesului pentru fiecare somer la o masura activa, precum si 
acordarea de servicii de preconcediere persoanelor ce urmeaza sa fie disponibilizate prin asigurarea 
de pachete personalizate. 
          A.J.O.F.M. Ilfov a acţionat, în mod special, pentru sprijinirea următoarelor categorii de 
persoane care întâmpină dificultăţi de reinserţie pe piaţa muncii: tineri cu risc de marginalizare 
sociala definiti potrivit legii; persoane înregistrate în căutarea unui loc de muncă şi care nu au 
dreptul la indemnizaţie de şomaj (alte categorii defavorizate pe piata muncii). 
          Măsurile pentru facilitarea inserţiei tinerilor pe piaţa muncii au constat în principal în 
informarea viitorilor absolvenţi cu privire la oportunităţile şi riscurile pe piaţa muncii (prevenirea 
muncii la negru şi a migraţiei ilegale, etc.) şi facilitării înscrierii în evidenţele A.J.O.F.M. Ilfov după 
absolvire, în cazul în care nu şi-au găsit un loc de muncă.   
          S-a urmărit incadrarea in munca a elevilor si studentilor, pe perioadele vacantelor in vederea 
asigurarii unei atitudini active fata de munca, precum si a legaturii cu experienta dobandita la locul 
de munca. 
          În anul 2017 au fost organizate doua burse ale locurilor de munca: Bursa  Generală a 
Locurilor de Muncă  în data de 7 aprilie si  Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenţi în data de 
20 octombrie.  
          Comparativ cu anii anteriori, particularitatea evolutiei pietei muncii a constituit-o pe langa 
scaderea stocului de someri indemnizati si reducerea substantiala a numarului de someri 
neindemnizati. Inregistrarea in evidenta a absolventiilor institutiilor de invatamant a fost 
nesemnificativa din punct de vedere cantitativ iar numarul somerilor neindemnizati a inregistrat o 
diminuare spectaculoasa incepand cu luna octombrie 2017. 

Potrivit datelor furnizate de Agenţia Naţională pentru Ocupare şi Formare Profesională, 
numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii decembrie 2017 era de 1207 persoane, cu 755 
persoane mai puţine faţă de sfârşitul lunii decembrie 2016 (-38,5%).  

Rata şomajului calculată ca raport între numărul total de şomeri şi populaţia activă civilă, a 
fost în judeţul Ilfov la sfârşitul lunii decembrie 2017 de 0,6%, cu 3,4% mai mică decât rata 
şomajului la nivel de ţară (4,0%) şi cu 0,9% mai mică decât cea înregistrată la nivelul Municipiului 
Bucureşti (1,5%), fiind în scădere cu 0,4% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. 

Rata şomajului înregistrat în luna decembrie 2017 (0,6%) a determinat situarea judeţului 
Ilfov la sfârşitul anului 2017 pe primul loc pe ţară cu cea mai mică rată a şomajului, urmat de judeţul 
Timiş (1,0%),  judeţul Arad şi Municipiul Bucureşti (1,5%). 
 

 Numărul şomerilor înregistraţi, la sfârşitul 
lunii DECEMBRIE 2017
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Evoluţia lunară a numărului de şomeri, în judeţul ILFOV
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Rata şomajului înregistrat (%), la sfârşitul anului 2017
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           Prin acordarea de subvenţii din bugetul asigurărilor pentru şomaj, au fost încadraţi 333 de 
şomeri peste 45 de ani, propunerea aprobata de catre ANOFM pe intreg anul fiind de 150.  

Au fost acordate subventii angajatorilor pentru trei persoane care mai au 5 ani pana la pensie 
si pentru o persoana cu handicap.  

Au fost subventionate 14 locuri de munca pentru acest grup tinta defavorizat pe piata muncii, 
propunerile de incadrare pe intreg anul fiind de 5 persoane. 
           Ocuparea forței de muncă prin acordarea de alocații pentru șomerii care se încadrează înainte 
de expirarea șomajului cuprinde 113 beneficiari nou intrați în evidență. 
           Prima de activare pentru șomerii neindemnizați este o măsură de creștere a șanselor de 
ocupare pe piața muncii a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă de care au beneficiat 71 
șomerii neindemnizați. 
          Prin acordarea de subvenții din bugetul asigurărilor pentru șomaj au fost încadrați 333 șomeri 
peste 45 de ani. 
          Au fost acordate subvenții angajatorilor pentru trei persoane care mai au 5 ani până la pensie 
și pentru o persoană cu handicap. 
          Au fost subvenționate 14 locuri de muncă pentru tinerii NEET S. 
          Stimularea mobilităţii forţei de muncă a însumat  5 propuneri pe anul 2017, fiind înregistrate 3 
angajari pe aceasta categorie, prin acordarea primei de relocare. 
          Încadrarea absolvenţilor din instituţii de învăţământ a atins la nivelul celor 12 luni analizate, 
din punct de vedere al evidențierii încadrărilor în munca, 44 angajări pentru tineri absolvenţi, 
raportate în programul de ocupare.  
          Acordarea de prima de incadrare a absolventilor de invatamant cuprinde în anul 2017 o 
solicitare din partea unui beneficiar care s-a incadrat în muncă pe durată nedeterminată. 
          Acordarea de subventii angajatorilor de insertie, pe baza contractelor de solidaritate se refera 
la subventionarea locului de munca pentru o persoana care a executat pedepse privative de libertate 
(care in prealabil a incheiat cu AJOFM Ilfov un contract de solidaritate). 
Servicii de informare şi consiliere profesională/actiuni desfasurate in scoli la clasele anilor terminali/ 
2017: Liceul Teoretic,,Alexandru Rosetti’’Vidra, liceul Teoretic,,Radu Popescu’’Popesti Leordeni 
Liceul Teoretic,,Horia Hulubei’’Magurele, Liceul Sportiv Clinceni Liceul Tehnologic,Doamna 
Chiajna’’Rosu, Liceul Tehnologic ,,Vintila Bratianu’’Dragomiresti Vale, Liceul Teoretic Peris, 
Liceul Tehnologic,,PamfilSeicaru’’,Liceul Tehnologic,,Nicolae Balcescu,,Voluntari,Liceul 
Teoretic,,Ioan Petrus”Otopeni, Liceul Teoretic ,,Mihail Kogalniceanu’’Snagov, Liceul 
Teoretic‚,Traian Lalescu’’,Colegiul Silvic,,Theodor Pietraru’,Grup Scolar,,Cezar Nicolau,,Branesti, 
          În anul 2017, cursurile au fost organizate în baza planului anual de formare profesională, la 
fundamentarea căruia s-a ţinut cont de perspectivele de dezvoltare în anumite domenii, de solicitările 
persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi de evoluţia locurilor de muncă vacante la nivelul 
judeţului Ilfov.  
        În trimestrul I al anului 2017, a fost aprobat Planul de formare profesională pentru anul 2017, 
cuprinzând 16  cursuri în 11 ocupaţii pentru 230 cursanţi. 
        Până la data de 31.12.2017 au fost organizate 19 de cursuri în 10 ocupaţii. (Inspector resurse 
umane, Inspector SSM,  3 Frizer coafor manichiura pedichiura, 2 Bucatar, 5 Lucrator in comert ,2  
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Instalator instalatii tehnico sanitare si de gaze , Electrician exploatare joasa si medie tensiune, 
Ingrijitoare batrani la domiciliu, Comerciant vanzator marfuri alimentare si 2 Operator introducere 
validare si prelucrare date) care au antrenat un număr de 213  cursanţi din BAS (193 someri 
indemnizati, 20 someri neindemnizati)  comparativ cu anul 2016 când au fost organizate 14 de 
cursuri în 8 ocupaţii. (Bucatar, Instalator instalatii tehnico sanitare si de gaze, Inspector resurse 
umane, Inspector SSM, Lucrator in comert ,  Frizer coafor manichiurist pedichiurist, Comerciant 
vanzator marfuri alimentare si Operator introducere validare si prelucrare date) care au antrenat un 
număr de 166  cursanţi din BAS (121 someri indemnizati, 45 someri neindemnizati) . 
         Din cei 213 cursanţi antrenati în cursuri, au absolvit 91 cursanţi, restul urmând să finalizeze 
cursurile în anul 2018, la aceștia se adaugă 62 cursanți absolvenți din cursurile începute în anul 2016 
si finalizate în anul 2017 față de 166 cursanţi antrenati în cursuri din care au absolvit 96 cursanţi în 
anul 2016. 
        In urma absolvirii cursurilor de formare profesionala au fost ocupate in termen de un an de la 
absolvirea cursurilor un numar de 127 persoane față de 104 persoane  în anul 2016. 
         Cursurile s-au organizat în parteneriat cu C.R.F.P.A. Teleorman.   
         Prin servicii de mediere s-au încadrat 1123 persoane din care 531 pe durată nedeterminată si 
592 pe durata determinata. Această măsură activă este cea care are cea mai mare reprezentativitate 
în totalul măsurilor active la nivel judeţean, încadrările pe aceasta categorie reprezentand ponderea 
cea mai ridicata in totalul angajarilor pe anul 2017 (62.31%).   
          În programul de ocupare pentru elevi şi studenţi, au fost încadrați în muncă 101 elevi si  
studenţi. 

    
Bursa Locurilor de Muncă reprezintă o măsură activă care presupune întâlnirea directă a 

cererii cu oferta de forţă de muncă, A.J.O.F.M. Ilfov urmărind ca rezultat în principal creşterea 
şanselor de ocupare a şomerilor aflaţi în evidenţă. 

În anul 2017 și în anul 2016 cele doua burse ale locurilor de munca (Bursa Generală şi 
Bursa pentru Absolvenţi) s-au desfăşurat la Colegiul Economic Viilor şi au beneficiat de suportul 
organizatoric al acestei instituţii de învăţământ 

La Bursa Generală a Locurilor de Muncă organizată de A.J.O.F.M. Ilfov în data de 7 aprilie 
2017 numărul solicitanţilor de loc de muncă a fost de aproximativ 412 persoane, dintre care 
aproximativ 138 persoane au fost selectate in vederea incadrarii. Oferta de locuri de munca a fost de 
445 preponderent pentru studii medii şi muncitori calificaţi.  
          Deşi au fost invitaţi un număr de 150 agenţi economici ilfoveni, au răspuns invitaţiei şi au fost 
prezenţi în ziua bursei  30. 

La Bursa Generală a Locurilor de Muncă organizată de A.J.O.F.M. Ilfov în data de 14 aprilie 
2016  numărul solicitanţilor de loc de muncă a fost de aproximativ 458 persoane, dintre care 
aproximativ 100 persoane au fost selectate in vederea incadrarii. Oferta de locuri de munca a fost de 
590 preponderent pentru studii medii şi muncitori calificaţi.  
            Deşi au fost invitaţi un număr de 305 agenţi economici ilfoveni, au răspuns invitaţiei şi au 
fost prezenţi în ziua bursei  46. 
           În urma centralizarilor efectuate, se observă prezenţa mai mare a persoanelor cu vârsta 
mijlocie, între 25 şi 45 ani şi a celor cu nivel de şcolarizare mediu   (învăţământ liceal şi postliceal). 
          Deasemenea, persoanele şomere sunt retinute în a accepta un loc de muncă in alt domeniu de 
activitate decat cel din care provin, cel in care au acumulat experienta,  prelungirea perioadei de 
şomaj fiind agreată în detrimentul unei activitati care poate se ridica la aşteptările lor dar care ar 
aduce totuşi un venit familiei. Ezitarea acestora venind, nu de putine ori, din motive de sănătate, 
condiţii de pensionare apropiate, de probleme de reorientare profesionala la  o anumita varsta 
(cursuri de calificare / recalificare organizate prin A.J.O.F.M.). 
 Atât in cadrul Bursei Generale a Locurilor de Muncă din data de 07 aprilie 2017 cat si Bursei 
Locurilor de Muncă pentru Absolvenţi din data de 20 octombrie 2017 a fost amenajat  un "Atelier de 
Lucru" in vederea identificării şi ȋnsuşirii de tehnici de căutare a unui loc de muncă.  La acest 
"Atelier" au fost invitate să participe persoanele prezente, acestea fiind organizate în  grupe de lucru, 
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care au primit informaţii despre alcătuirea unui CV european şi a unei Scrisori de Intenţie; 
instrumente necesare pentru creşterea şanselor de ocupare pe piaţa forţei de muncă. 

La o luna de la desfăşurarea  Bursei Locurilor de Muncă pentru Absolvenţi au fost 
centralizate un numar de 28 de ȋncadrări ȋn muncă dintre care 3 ȋncadrări ale absolvenţilor selectaţi. 
(contabil, lucrator comercial,ajutor la fabricarea produselor alimentare de tip ’’fast food’’)  şi alte 25 
angajări ale altor categorii de persoane prezente la eveniment.  
            S-au eliberat  335 adeverinte pt. I.G.I. pentru 961 posturi (Adeverinte necesare angajatorilor 
in vederea acordarii vizelor de lunga sedere in vederea incadrarii in munca si detasarii strainilor (non 
europeni) pe teritoriul Romaniei, conf. art.8, lit. b din OG nr. 25 / 2104) spre deosebire de 300 
adeverinte pt. I.G.I. pentru 693 posturi în anul 2016. 
           Agenția Judeteană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ilfov  desfasoara in cadrul 
Compartimentului  Analiza Pietei Muncii, Programe de Ocupare, Implementare Masuri Active si  
Economie Sociala, activitatea de Economie Sociala  care are ca principala atributie atestarea 
intreprinderilor de economie sociala, potrivit prevederilor Legii nr. 219/2015 . 

În conformitate cu prevederile legale, economia sociala reprezinta ansamblul activitatilor 
organizate independent de sectorul public, al caror scop este sa serveasca interesul general, 
interesele unei colectivitati si/sau interesele personale patrimoniale, prin cresterea gradului de 
ocupare al persoanelor apartinand grupului vulnerabil si/sau producerea si furnizarea de bunuri, 
prestarea de servicii si/sau executia de lucrari. 

De asemenea, economia sociala contribuie la dezvoltarea comunitatilor locale, crearea de noi 
locuri de munca, implicarea persoanelor apartinand grupului vulnerabil, prevazut de lege, in 
activitati cu caracter social si/sau activitati economice, facilitand accesul acestora la resursele si 
serviciile comunitatii. 
                 

 
 
  Misiunea Inspectoratului Teritorial de Muncă: controlul aplicării prevederilor legale 
referitoare la relaţiile de muncă, la securitatea şi sănătatea în muncă, la protecţia salariaţilor care 
lucrează în condiţii deosebite; informarea autorităţilor competente despre deficienţele legate de 
aplicarea corectă a dispoziţiilor legale în vigoare; furnizarea de informaţii celor interesaţi despre cele 
mai eficace mijloace de respectare a legislaţiei muncii; asistarea tehnică a angajatorilor şi 
angajaţilor, pentru prevenirea riscurilor profesionale şi a conflictelor sociale; iniţierea de propuneri 
adresate Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale si Persoanelor Vârstnice, pentru 
îmbunătăţirea legislaţiei existente şi elaborarea de noi acte legislative în domeniu; asigurarea 
accesului la informaţiile de interes public conform legislaţiei în vigoare. 
 In  anul 2018, activitatea Serviciului Control Relatii de Munca s-a desfasurat avand la baza 
Programul cadru de actiuni pentru anul 2018 aprobat de Inspectia Muncii. Conform acestuia s-au 
desfasurat campanii nationale de combatere a muncii nedeclarate desfasurate in domeniile de 
activitate prevazute in programul-cadru, campanii “O zi pe saptamana”, actiuni desfasurate 
impreuna cu reprezentanţi ai Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Ilfov, Inspectoratului de Poliţie al 
Judetului Ilfov, a Serviciului de Imigrari Ilfov si a Inspectoratului Stat Control Trafic Rutier 
Bucuresti-Ilfov, precum si actiuni de informare organizate cu sprijinul Inspectoratului 
ScolarJudetean Ilfov. 
 Obiectivul principal a fost identificarea si combaterea cazurilor de muncă fără forme 
legale, obiectiv urmărit în controalele efectuate de către Inspectoratul Teritorial de Muncă Ilfov, la 
agenţii economici care au sediul social sau puncte de lucru în judeţul Ilfov şi desfăşoară activitate 
atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte. 
În anul 2018, au fost efectuate un numar total de 1350 controale  din care controale tematice  261. 
Pentru nerespectarea prevederilor legale din acest domeniu s-au intocmit un numar total de 96 
procese verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor si s-au  aplicat un număr de 516 
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sanctiuni din care: 69 amenzi 750.500 lei  şi 448 avertismente, fiind  dispuse un număr de  954 
măsuri. 
Campanii nationale de control: 
- Campanie nationala privind respectarea prevederilor legale de catre agentii de munca temporara si 
de catre utilizatorii salariatilor temporari, desfasurata in perioada mai – octombrie 2018 : au fost 
efectuate controale la 5 angajatori, nu s-au constatat deficiente; 
- Campanie nationala privind respectarea de catre operatorii care presteaza servicii postale si de 
curierat, cod CAEN 5320, desfasurata in perioada 19-30.03.2018: au fost efectuate controale la 7 
angajatori, fiind dispusa o amenda in cuantum de 1500 lei, precum si 5 avertismente, s-au 
dispus 6 masuri; 
- Campanie nationala privind verificarea modului in care angajatorii au aplicat prevederile legale 
legate de modificarea salariului brut in contextul transferului contributiilor sociale obligatorii de la 
angajator la angajat - prevederi derogatorii de la Legea nr.62/2011 reglementate prin art. VII din 
OUG nr.82/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative, registrul general de 
evidenta a salariatilor si stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, desfasurata 
in perioada 02.04-29.06.03.2018 : au fost efectuate controale la 398 angajatori, fiind dispusa o 
amenda in cuantum de 2000 lei pentru nerespectarea dispozitiilor privind garantarea in plata 
a salariului minim brut pe tara, precum si 6 avertismente; 
- Campanie nationala privind identificarea cazurilor de munca nedeclarata si verificarea modului in 
care se respecta prevederile legale care reglementeaza relatiile de munca si securitatea si sanatatea in 
munca la angajatorii care isi desfasoara activitatea in domeniul alimentatiei publice “BUFET 
EXPRES, RESTAURANT FAST- FOOD, PIZZERIE”, desfasurata in perioada 29-31.05.2018 : au 
fost efectuate controale la 10 angajatori, s-au dispus 3 masuri; 
- Campanie nationala privind verificarea modului de respectare de catre angajatori a prevederilor 
legale referitoare la incheierea, modificarea, suspendarea, executarea, inregistrarea si transmiterea in 
registrul general de evidenta  a contractelor individuale de munca cu timp partial, precum si a 
prevederilor legale privind registrul general de evidenta a salariatilor, desfasurata in luna 18-
29.06.2018 : au fost efectuate controale la 8 angajatori, nu s-au constatat deficiente ; 
- Campanie privind privind activitatea desfasurata in domeniul relatiilor de munca (colectarea 
deseurilor nepericuloase ,recuperarea materialelor reciclabile + extractia petrisului si nisipului) in 
luna septembrie 2018 : au fost efectuate controale la 26 angajatori, fiind date 6 avertismente si 
au fost dispuse 13 masuri. 
- Campanii nationale de informare: 
   1. Campanie nationala de informare si constientizare cu privire la modificarea salariului brut in 
contextul transferului contributiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, aplicarea 
prevederilor derogatorii de la Legea nr.62/2011 reglementate prin art. VII din OUG nr.82/2017 
pentru modificarea si completarea unor acte normative, registrul general de evidenta a salariatilor si 
transformarea muncii nedeclarate in munca declarata, desfasurata in perioada 01.01-31.03.2018;   
Au fost organizate urmatoarele intalniri si prezentari : 
       -   30.01.2018 la Prefectura Ilfov-in cadrul comisiei de dialog social; 
       -   06.02.2018 la sediul Inspectoratului Scolar judetean Ilfov; 
       -  14.02.2018 la Institutul de stiinte spatiale din Magurele, cu angajatori din sudul judetului;  
        -  21.02.2018 la Primaria Buftea, cu angajatori din nordul judetului. 
   2. Campanie nationala lansata de Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, «Informare acasa! 
Siguranta in lume!», destinata cetatenilor romani care doresc sa munceasca, sa studieze si sa 
locuiasca in strainatate, desfasurata in perioada mai-iunie 2018 : In data de 12.06.2018 la sediul 
Liceului Teoretic CHIAJNA a fost realizata o intalnire cu elevii claselor a XI a in cadrul careia a 
fost proiectat pe ecran in format power-point, materialul elaborat de catre Ministerul pentru Romanii 
de Pretutindeni; au fost prezenti aprox. 40 elevi si 7 cadre didactice. Intalnirea a fost organizata cu 
sprijinul Inspectoratului ScolarJudetean Ilfov; 
   3. Campania de informare a angajatorilor care au straini angajati sau a celor interesati de acest 
demers, cu privire  la conditiile in care strainii pot presta activitati lucrative pe teritoriul Romaniei, 
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precum si in ceea ce priveste drepturile si obligatiile ce le revin in calitate de angajatori, desfasurata 
in perioada 14-20.05.2018. In data de 19.05.2018 a fost organizata la sediul Serviciului de Imigrari 
Ilfov o intalnire cu angajatorii din judet care detin cei mai multi cetateni straini angajati, unde au 
participat si reprezentanti ai ITM Ilfov.  
- Verificarea modului de respectare a prevederilor Codului Muncii - Legea nr. 53/2003, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare: 1350 controale, fiind aplicate un numar de 69 amenzi in 
valoare de 664.000 lei precum si 448 avertismente si s-au dispus 954 masuri. 
-  Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile H.G. nr. 905/2017, privind registrul 
general de evidenţă a salariaţilor: s-au efectuat 1350 controale fiind aplicate un numar de 9 ( noua ) 
amenzi in valoare de 44.000 lei;  
-  Verificarea respectarii prevederilor Legii nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei 
Muncii, republicata: au fost sanctionati 9 angajatori, fiind aplicate un numar de 7 amenzi in valoare 
de 35.000 lei; pentru doi angajatori au fost sesizate organele competente pentru refuzul nejustificat 
de a prezenta organelor competente documentele legale, in scopul impiedicarii verificarilor 
privitoare la aplicarea reglementarilor generale si speciale in domeniul relatiilor de munca. 
-  Verificarea respectarii prevederilor HG 38/2008, actualizata, privind organizarea timpului de 
munca al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier, fiind aplicata o amenda  in 
valoare de 1.500 lei si s-a dispus o masura: 
-  Verificarea respectarii prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu 
caracter ocazional desfasurata de zilieri, fiind aplicata o amenda  in valoare de 6.000 lei si s-a dispus 
o masura: 
-    Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului 
social, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 188 contoale, 24 masuri dispuse in 
vederea initierii negocierilor colective la nivel de unitate; 
-   Verificarea respectarii prevederilor Legii nr. 202/2002, referitoare la egalitatea de sanse si de 
tratament intre femei si barbati, republicata: au fost verificati un numar de 1211  angajatori, nu s-au 
aplicat sanctiuni si nu s-au dispus masuri; 
-   Verificarea respectarii prevederilor OUG nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de 
munca, cu modificarile si completarile ulterioare: au fost verificati un numar de 1211 angajatori, nu 
s-au aplicat sanctiuni si nu s-au dispus masuri. 
-   Verificarea respectarii prevederilor OG nr.25/2014 privind privind incadrarea în muncă şi 
detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
privind regimul străinilor în România: au fost efectuate 3 controale, nu s-au aplicat sanctiuni si nu s-
au dispus masuri. 
Din verificarile efectuate s-a constatat ca angajatorii prezinta in general deficiente in ceea ce priveste 
respectarea urmatoarelor reglementari ale Codului Muncii: 
- neacordarea drepturilor salariale negociate in cadrul contractului individual de munca si in 
conformitate cu munca prestata; 
- intocmirea defectuoasa a documentelor pentru evidentierea timpului de lucru;  
- nerespectarea prevederilor legale referitoare la munca suplimentara; 
- nerespectarea prevederilor legale referitoare la repausul saptamanal; 
- neacordarea concediului de odihna/necompensarea in bani a acestuia la incetarea contractului 
individual de munca; 
- neintocmirea regulamentului intern/neafisarea acestuia la sediul angajatorului; 
- lipsa stipularii in regulamentul intern a clauzelor minimale prevazute la art. 242 din Legea nr. 
53/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- neinmanarea unui exemplar al contractului individual de munca salariatului. 
 
Dintre domeniile de activitate verificate cu precadere de catre inspectorii de munca enumeram: 
 Campanii in domeniul comertului: s-au efectuat controale la 597 angajatori, fiind aplicate 22 
amenzi in valoare de 145.000 lei precum si 158 avertismente si s-au dispus 316 masuri. 
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 Campanii in domeniul constructiilor: s-au efectuat controale la 102 angajatori, fiind aplicate 
8 amenzi in valoare de 137.500 lei precum si 40 avertismente si s-au dispus 103 masuri. 
 Campanii in domeniul pazei: s-au efectuat controale la 33 angajatori, fiind aplicate 7  amenzi 
in valoare de 52.500 lei precum si 12 avertismente si s-au dispus 45 masuri. 
 Campanii in domeniul infrumusetarii (coafura, cosmetica): s-au efectuat controale la 26 
angajatori, fiind aplicate o amenda in valoare de 1.500 lei, s-au aplicat 10 avertismente si s-au dispus 
14 masuri. 
 Campanii in domeniul intretinere autovehicule (spalatorii auto, vulcanizari): s-au efectuat 
controale la 47 angajatori, fiind aplicate trei amenzi in valoare de 11.500 lei precum si 19 
avertismente si s-au dispus 25 masuri. 
 Campanii in domeniul panificatiei : s-au efectuat controale la 9 angajatori, fiind aplicate 
doua amenzi in valoare de 9.500 lei precum si 9 avertismente si s-au dispus 18 masuri. 
 Campanii in domeniul transporturilor: s-au efectuat controale la 52 angajatori, fiind 
aplicate patru amenzi in valoare de 26.000 lei precum si 22 avertismente si s-au dispus 56 masuri. 
 Campanii in alte domenii de activitate (productie, depozitare, cabinete medicale) : s-au 
efectuat controale la 392 angajatori, fiind aplicate 18 amenzi in valoare de 187.500 lei precum si 147 
avertismente si s-au dispus 286 masuri. 
 
3.  Situatia centralizatoare a sancţiunilor aplicate: 
 

Nr. Crt. Explicaţie 2018 

1. Nr. angajatori controlaţi 1.350 
2. Nr. angajatori sanctionaţi 388 
3. Nr. Sancţiuni aplicate 516 
4. Nr. amenzi aplicate 69 
5. Valoare amenzi aplicate 750.500 
6. Nr.avertismente  aplicate 448 
7. Nr. masuri aplicate 954 

 
Situaţia sancţiunilor, a amenzilor aplicate şi a numărului de persoane identificate care prestau 
activitate fără a avea întocmite forme legale de angajare în anul 2018, se prezintă astfel: 

 
Au fost depistati trei angajatori folosind la lucru persoane (trei) sub 18 ani, fiind anuntata Directia 
Generala pentru Asistenta Sociala si  Protectia Copilului Ilfov. 
In  perioada ianuarie-decembrie 2018, activitatea Compartimentului Control Munca Nedeclarata  s-a 
desfasurat avand la baza Programul cadru de actiuni pentru anul 2018, campaniile “O zi pe 
saptamana” precum si campaniile de combatere a muncii nedeclarate desfasurate impreuna cu 
reprezentanţi ai Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Ilfov, Inspectoratului de Poliţie al Judetului 
Ilfov, a Serviciului de Imigrari Ilfov. 
Actiuni intreprinse : 
- campanii identificarea angajatorilor care folosesc personal fără forme legale de angajare;  
- control cu privire la respectarea prevederilor Codului Muncii - Legea nr. 53/2003, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, a altor acte normative de dreptul muncii;  

Nr. crt. Explicaţie 2018 

1. Nr. sancţiuni aplicate pentru mffl 33 

2. Nr. persoane depistate fără forme legale de angajare 40 

3. 
Valoare amenzi aplicate (persoane fizice si agenti 
economici) 

600.000 
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- verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile H.G. nr. 905/2017, privind registrul 
general de evidenţă a salariaţilor;  
- verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii nr. 62/2011 legea dialogului 
social, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.  
- verificarea respectarii prevederilor Legii nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei 
Muncii, republicata; 
- verificarea respectarii prevederilor OG nr.25/2014 privind privind incadrarea în muncă şi detaşarea 
străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind 
regimul străinilor în România; 
- acţiunea de informare şi conştientizare cu privire la transformarea muncii nedeclarate în muncă 
declarată", organizată la nivel naţional de Inspecţia Muncii, în perioada ianuarie – martie 2018; 
- campania de informare şi conştientizare cu privire la modificarea salariului brut in contextul 
transferului contributiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, aplicarea prevederilor 
derogatorii de la Legea nr.62/2011 reglementate prin art. VII din OUG nr.82/2017 pentru 
modificarea si completarea unor acte normative, registrul general de evidenta a salariatilor si 
transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată, transmisa de Inspectia Muncii. 
Sancţiuni aplicate în domeniul relaţiilor de muncă de catre compartimentul control munca 
nedeclarata: 
În anul -  2018, au fost efectuate un numar de 749 controale in domeniul relatiilor de munca de catre 
compartimentul control munca nedeclarata. Pentru nerespectarea prevederilor legale din acest 
domeniu s-au aplicat un număr de 306 sancţiuni, din care: 48 amenzi în valoare de 761.500 lei şi 
258 avertismente, fiind  dispuse un număr de 464 măsuri. 

 
Pe parcursul anului 2018, situaţia agenţilor economici verificaţi, a celor sancţionaţi, a sancţiunilor 
aplicate şi a amenzilor aplicate se prezintă astfel: 

 
Obiectivul principal a fost identificarea si combaterea cazurilor de muncă nedeclarata, obiectiv 
urmărit în controalele efectuate de către Inspectoratul Teritorial de Muncă Ilfov, la agenţii 
economici care au sediul social sau puncte de lucru în judeţul Ilfov şi desfăşoară activitate atât pe 
timp de zi, cât şi pe timp de noapte. 
 
Situaţia sancţiunilor, a amenzilor aplicate şi a numărului de persoane identificate care prestau 
activitate fără a avea întocmite forme legale de angajare în anul 2018, se prezintă astfel: 

 

Nr. 
crt. ANUL 

NR. UNITĂŢI 
CONTROLATE 

NUMĂR SANCŢIUNI APLICATE 
( lei ) 
număr valoare 

1. 2018 749 306 761.500 

Nr. Crt. Explicaţie ANUL 2018 

1. Nr. angajatori controlaţi 749 
2. Nr. angajatori sanctionaţi 261 
3. Nr. sancţiuni aplicate 306 
4. Valoare amenzi aplicate 761.500 lei 

Nr. crt. Explicaţie ANUL 2018 

1. Nr. sancţiuni aplicate pentru mffl 24 
2. Nr. persoane depistate fără forme 

legale de angajare 
59 

3. Valoare amenzi aplicate (persoane 
fizice si agenti economici) 

680.000 lei 
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In completarea problemelor expuse mai sus, mentionam ca in anul 2018 au fost efectuate controale 
avand ca obiectiv verificarea respectarii prevederilor HG nr. 905/2017 privind registrul general de 
evidenta al salariatilor, cu modificarile si completarile ulterioare: au fost verificati 727 angajatori, 
fiind aplicate un numar de 92 sanctiuni, dintre care 8 amenzi in valoare de 37.000 lei.  
Societatilor care nu au respectat prevederile Legii nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, li s-a aplicat un numar de 186 sanctiuni, dintre care 37 amenzi in valoare 
de 713.000 lei si 149 avertismente.  
De asemenea, mentionam ca in anul 2018, au fost efectuate controale avand ca obiectiv verificarea 
respectarii de catre angajatori a urmatoarelor prevederi legale din domeniul legislatiei muncii dupa 
cum urmeaza: 
Verificarea respectarii prevederilor OG nr.25/2014 privind privind incadrarea în muncă şi detaşarea 
străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind 
regimul străinilor în România: au fost verificate doua societatii. 
Verificarea respectarii prevederilor Legii nr. 202/2002, referitoare la egalitatea de sanse si de 
tratament intre femei si barbati, republicata: au fost verificati un numar de 714 angajatori. 
Verificarea respectarii prevederilor OUG nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de 
munca, cu modificarile si completarile ulterioare: au fost verificati un numar de 698 angajatori. 
Verificarea respectarii prevederilor Legii nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei 
Muncii, republicata: au fost sanctionati 5 angajatori, fiind aplicate un numar de 5 sanctiuni, dintre 
care 2 amenzi in valoare de 10.000 lei.  
Verificarea respectarii prevederilor art. 129 alin. (1) si (2) din Legea dialogului social nr. 62/2011 
republicata, au fost verificati un numar de 168 angajatori, fiind dispuse un numar de 24 masuri. 
Verificarea respectarii prevederilor Legii nr. 52/2011, privind exercitarea unor activităţi cu caracter 
ocazional desfăşurate de zilieri,  cu modificarile si completarile ulterioare: au fost sanctionati 14 
angajatori, fiind aplicate un numar de 5 avertismente. 
Dintre domeniile de activitate verificate cu precadere de catre inspectorii de munca enumeram: 
 Campanii in domeniul comertului: s-au efectuat controale la 264 societati unde au fost 
aplicate un numar de 12 amenzi in valoare de 162.000 lei.  
 Campanii in domeniul constructiilor: s-au efectuat controale la 193 societati unde au fost 
aplicate un numar de 18 amenzi in valoare de 462.000 lei.  
 Campanii in domeniul pazei: s-au efectuat controale la 18 societati unde au fost aplicate un 
numar de 2 amenzi in valoare de 6.500 lei. 
 Campanii in domeniul intretinere autovehicule: s-au efectuat controale la 151 societati unde 
au fost aplicate un numar de 3 amenzi in valoare de 43.000 lei. 
 Campanii in domeniul transporturilor: s-au efectuat controale la 38 societati unde au fost 
aplicate un numar de 2 amenzi in valoare de 6.500 lei. 
 Campanii in alte domenii: s-au efectuat controale la 187 societati unde au fost aplicate un 
numar de 9 amenzi in valoare de 55.500 lei. 
In anul 2018, Compartimentul  Contracte Colective de Munca si Monitorizare Relatii de Munca, in 
conformitate cu prevederile HG nr. 488/2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si 
Functionare a Inspectiei Muncii, precum si pentru stabilirea unor masuri cu caracter organizatoric, 
cu modificarile si completatile ulterioare, al Ordinului Ministrului Muncii si Justitiei Sociale nr. 
1095/2018 aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului propriu al 
Inspectiei Muncii si a Regulamentului de Organizare si Functionare al inspectoratului teritorial de 
munca, respectiv a fisei postului cu atributiile stabilite pentru fiecare inspector de munca, a efectuat 
urmatoarele activitati: 
• In conformitate cu prevederile Legii 52/2011, privind exercitarea unor activitati cu 
caracter ocazional desfasurate de zilieri, cu modificarile si completarile ulterioare au fost eliberate 
un numar de 154 de registre de evidenta a zilierilor, la un numar de 94 de societati comerciale, fiind 
inregistrate la registratura inspectoratului un numar de 106.654 pozitii  si raportate in programul 
informatic COLUMBO un nr. de 99.577pozitii. 
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• La nivelul inspectoratului au fost inregistrate un numar de 102  de contracte 
colective de munca (pentru unitati cu capital privat, stat, mixt si alte categorii de unitati) si respectiv 
un numar de 102  acte aditionale (de prelungire sau alte clauze) la contractele colective de munca. 
• Conform prevederilor HG nr. 905/2017 privind registrul general de evidenta a 
salariatilor au fost eliberate catre titulari sau imputerniciti ai acestora un numar de 213 adeverinte 
de vechime pentru perioada lucrata anterior anului 2011. 
• In ceea ce priveste respectarea procedurii specifice privind detasarea salariatilor in 
cadrul prestarii de servicii transnationale in baza Legii nr.16/2016, angajatorii au transmis notificari 
catre inspectoratul teritorial de munca fiind inregistrate datele pentru un numar de 149 de cetateni 
straini. 
• In ceea ce priveste respectarea prevederilor OG nr. 25/2014 angajatorii au transmis 
Inspectoratului Teritorial de Munca Ilfov adrese in vederea gestionarii datelor pentru un numar de 
269 cetateni straini. 
• s-au inregistrat un nr. de 1832 de notificari de la angajatorii care au sediul social in 
judetul Ilfov si obligatia de a informa inspectoratul in a carui raza are sediul social despre incheierea 
contractului cu prestatorul cu care a contractat serviciul de completare si transmitere a registrului de 
evidenta a salariatilor-in conformitate cu prevederile art. 2 alin.(8) din HG nr. 905/2017;  
• avand in vedere ca, unii angajatori s-au aflat in imposibilitatea de a elibera 
adeverinte/extras din registru astfel cum este prevazut la art. 6 alin. (5) si alin.(6) din HG nr. 
705/2017 in baza solicitarilor scrise a fostilor salariati inspectoratul teritorial de munca a eliberat  
380 extrase din registru din care a rezultat activitatea desfasurata de acestia la angajatori, durata 
activitatii, salariu, vechimea in munca si in specialite astfel cum rezulta din registrul general de 
evidenta a salariatilor transmis de angajatori. 
• Inspectorii de munca din cadrul compartimentului au intocmit un nr. de 1419 
raspunsuri la adresele solicitate de catre persoane fizice sau juridice de drept privat, 
institutii/autoritati publice/alte entitati juridice care au dreptul legal de a solicita si a obtine 
informatii din registru general de evidenta a salariatilor cu respectarea masurilor de protectie a 
datelor cu caracter personal (verificare CNP-uri, CUI-uri, fotocopii ale contractelor individuale de 
munca, fotocopii ale statelor de plata, intocmirea de  liste/tabele  cu angajatii unor  societati pe 
anumite perioade de timp solicitate). 
• Au fost preluate la sediul inspectoratului un numar de 3428  solicitari atat pentru 
prima depunere/preluare registru cat si pentru altele depuneri ulterioare, conform H.G. 
nr.905/2017  privind registrul general de evidenta a salariatilor si a Ordinului MMFPS nr. 
1918/2011.  
• La solicitarea scrisa a angajatorilor au fost generate un nr.de 3691 adrese care au 
solicitat nume de utilizator si  parola pentru transmiterea registrului de evidenta a salariatilor. 
• La solicitarea Agentiei Judetene de Prestatii Sociale Ilfov  a fost interogata baza de date 
organizata la nivelul Inspectiei Muncii pentru un nr. de 9583 CNP-uri comunicate de catre primarii, 
in vederea aplicarii  Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat. 
• In vederea punerii in aplicare a prevederilor  O.G.92/2003 a fost interogata  baza de date 
ReGES/REVISAL pentru un nr. de 25.320 CNP-uri comunicate si solicitate de catre primariile din 
judetul Ilfov. 
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În anul 2018 activitatea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a avut ca obiective: 
 
- Eficientizarea capacităţii de control în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 
- Urmărirea respectării prevederilor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 
- Exigenţa activităţii de control în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 
- Calitatea întocmirii dosarelor de cercetare a accidentelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă 
- Eficienţa activităţii inspectorilor de muncă cu privire la aplicaţia COLUMBO 
- Creşterea gradului de exigenţă a activităţii de control în domeniul supravegherii pieţei 
Pe baza acestor obiective au fost stabiliţi indicatori de performanţă. 
Rezultatele obţinute în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în anul 2018, evaluate pe baza 
indicatorilor specifici, sunt prezentate sintetic în cele ce urmează, astfel: 
  

* observaţie: număr inspectori participanţi - media pe anul 2018 este 8,23  
 
Sancţiuni aplicate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 
Situaţia sintetică pentru perioada anul 2018 a sancţiunilor aplicate, a măsurilor dispuse, respectiv a 
opririlor din funcţiune, pentru toate domeniile controlate, este prezentată în tabelul de mai jos: 

 

Nr. controale Nr. controale efectuate  1296 

Nr. inspectori participanţi la controale *:  8,23 
Nr. angajatori controlaţi 1288 
Nr. angajatori sancţionaţi 1066 
Nr. sanctiuni contravenţionale aplicate Total 1639 

Nr. avertismente 1561 
Nr. total amenzi 78 
Nr. amenzi aplicate în activitatea de control 72 
Valoare totală amenzi ( lei ) 562500 

Nr. neconformităţi constatate 1639 
Nr. măsuri dispuse 1639 
Nr. măsuri verificate 242 
Nr. măsuri scadente 235 
Nr. opriri din funcţiune echipamente de muncă 7 
Nr. sistări activitate 4 
Nr. de sesizări înaintate organelor de urmărie penală 0 
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1066 1639 1561 78 72 562500 1639 1639 242 235 7 4 0 
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Situaţia accidentelor/accidentaţilor în muncă: 
 
În anul 2018, Inspectoratul Teritorial de Muncă Ilfov a înregistrat un număr total de 565 evenimente 
comunicate de angajatori. 
Accidentele s-au produs în domenii de activitate diferite cum ar fi:  
o lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale, cod CAEN 4120;  
o lucrări de instalaţii electrice şi tehnico-sanitare şi alte lucrări de instalaţii pentru construcţii, cod 
CAEN 4231, 4322, 4329; 
o lucrări de finisare în domeniul construcţiilor, cod CAEN 4331, 4332, 4333, 4334, 4339; 
o lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor, cod CAEN 4211;  
o activităţi de protecţie şi gardă, cod CAEN 8010;  
o comerţ; 
o fabricarea articolelor de  ambalaj  din material plastic, cod CAEN 2222;  
o alte activităţi anexe transporturilor, cod CAEN 5229;  
o activităţi anexe transporturilor aeriene, cod CAEN 5223; 
o alte activităţi poştale şi de curierat, CAEN 5320;  
o fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie, cod CAEN 1071;  
o depozitări, cod CAEN 5210; 
o manipulări, cod CAEN 5224; 
o fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase, cod CAEN 1082; 
o recuperarea materialelor reciclabile sortate, cod CAEN 3832; 
o colectarea deşeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811; 
o transporturi rutiere de mărfuri, cod CAEN 4941; 
o fabricarea de construcţii metalice, cod CAEN 2511 si 2512; 
o fabricarea de mobilă, cod CAEN 3101, 3102, 3103, 3109; 
 
Din punct de vedere al meseriei/ocupaţiei persoanelor accidentate în muncă, în perioada de 
referinţă, au fost accidentaţi lucrători care ocupă funcţii diferite, cum ar fi: 
• operator vânzări, ambalator manual, lucrător comercial, curier, conducător auto/şofer, 
manipulat marfă, încărcător/descărcător, agent de securitate, stivuitorist, muncitor necalificat, 
îngrijitor clădiri, inginer, mecanic utilaj,  fierar, etc.  
În anul 2018, ITM Ilfov a comunicat către Inspecţia Muncii un număr de 38 evenimente. 
 
 
 
Nr. evenimente 
avizate de ITM şi 
respectiv IM 
 

Cercetate de angajator şi avizate de ITM - 268 
 
Cercetate de ITM si avizate de IM - 30 

 
 
 
Nr. accidentaţi 164, 
distribuiţi astfel: 
 

 
În accidente de 
muncă 

Total 164 
Cu incapacitate temporară de muncă 158 
Mortal 
 

6 

 
În accidente de 
muncă colective 

Total 0 
Cu incapacitate temporară de muncă 0 
Mortal 0 

 
Numărul de evenimente cercetate de ITM Ilfov în 2018 este 30.  
Din acestea, în urma cercetării efectuată de ITM Ilfov şi avizării de la Inspecţia Muncii au rezultat: 
10 accidente de muncă mortale 
12 accidente mortale în afara muncii,  
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5 accidente de muncă soldate cu invaliditatea lucrătorului,  
2 accidente colective de muncă: 1 accident de muncă mortal, 7 accidente de muncă soldate cu 
incapacitate temporară de muncă, 1 accident uşor, 1 accident în afara muncii. 
1 incident periculos 
 
Date statistice privind alte activităţi specifice compartimentelor cu atribuţii de control în 
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă: 
 
• Autorizarea sau avizarea funcţionării agenţilor economici din punctul de vedere al 
securităţii şi sănătăţii în muncă: 
 
În cursul anului 2018, Inspectoratul Teritorial de Muncă Ilfov a acordat consultanţă şi/sau au 
efectuat expertiză pentru verificarea îndeplinirii, de către agenţii economici, a condiţiilor impuse de 
legislaţie pentru obţinerea autorizaţiilor/avizelor, astfel: 
 
Nr. total unităţi 
autorizate/avizate în 
2018 

Nr. unităţi autorizate/avizate în baza unor legi speciale 
 
Legea nr. 319/2006 

 
Legea nr. 126/1995 

 
Alte legi 

40 18 2 20 
 
• Datele statistice privind activitatea Comisiei de abilitare a serviciilor externe de 
prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în 
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă: 
 

 
Evidenţa angajatelor gravide 
În anul 2018, la nivelul instituţiei noastre au fost înregistrate un număr de 1179 notificari, în 
conformitate cu O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă. 
 
Rezultatele acţiunilor planificate conform "PROGRAMULUI  PROPRIU DE ACŢIUNI AL 
I.T.M. ILFOV" pentru anul 2018 
Având la bază „ Programul cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii " Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Ilfov a desfăşurat în anul 2018 următoarele campanii şi acţiuni, în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă: 
 
 campanie națională privind respectarea prevederilor legale în ceea ce privește instruirea și 
informarea lucrătorilor în activitățiile din domeniul construcțiilor - Obiectivele campaniei: 
Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării 
cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă în activitățile de informare şi  instruire a 
lucrătorilor din domeniul construcțiilor; Stabilirea măsurilor care se impun, ca urmare a 
nerespectării de către angajatori şi angajați a prevederilor actelor normative în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă, în scopul prevenirii producerii evenimentelor și a bolilor profesionale; 
Centralizarea datelor necesare elaborării rapoartelor naţionale referitoare la modul în care se aplică 
și respectă dispozițiile legale privind informarea și instruirea lucrătorilor în domeniul securității și 
sănătății în muncă. Au fost efectuate controale la un numar de 159 unitati, constatandu-se 266 
deficiente, pentru care s-au dispus masuri de remediere, s-au aplicat 158 avertismente si 20 amenzi 
in cuantum de 136.000 lei.  
 

 
Perioada 

 Nr.cereri abilitare/ 
reabilitare depuse 

Nr.cereri abilitare/ 
reabilitare admise 

Nr. cereri abilitare/ 
reabilitare respinse 

Nr.certificate 
retrase 

Anul 2018 13 12 1 4 
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 campanie națională privind verificarea respectării prevederilor referitoare la autorizarea 
funcționării din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, conform H.G. nr.1425/2006, 
cu modificările  și completările ulterioare.  
Campania a avut ca obiectiv verificarea respectării prevederilor referitoare la autorizarea 
funcționării din punct de vedere al securității și sănătății în muncă (SSM) de către angajatorii care au 
obligaţia autorizării la inspectoratul teritorial de muncă, conform prevederilor Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr.1425/2006, cu modificările și completările ulterioare (Norme 
Metodologice). Prin desfășurarea campaniei s-a urmarit, pe de o parte, conştientizarea angajatorilor 
cu privire la necesitatea respectării cerinţelor legale privind autorizarea funcționării din punct de 
vedere SSM şi, pe de altă parte, verificarea respectării acestor prevederi. Au fost efectuate controale 
in acest sens la un numar de 16 unitati. 
 identificarea unei metode de evaluare a factorilor psihosociali de risc și  a măsurilor de 
combatere a stresului la locul de muncă.  
Obiectivele acestei actiuni au fot prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale prin: 
fundamentarea unei metode de identificare  și evaluare a riscurilor psihosociale; identificarea 
măsurilor generale de prevenire / reducere afactorilor psihosociali de risc, generatori ai stresului la 
locul de muncă; elaborarea unui proiect de act normativ naţional care să recunoască stresul 
profesional şi să stipuleze un minim de cerinţe pentru prevenirea acestuia şi protecţia 
lucrătorilor.Grupul tinta: unități din domeniile de activitate sănătate, educație și administrație locală. 
 verificarea modului în care se respectă prevederile legale de securitate și sănătate în 
muncă în unitățile de prelucrare primară a lemnului. 
Obiectivul acţiunii: Identificarea angajatorilor din domeniul de prelucrare primară a lemnului, în 
vederea verificăriii modului de respectare de către aceștia a prevederilor legale în ceea ce priveşte 
sănătatea şi securitatea în muncă a lucrătorilor. Măsurile stabilite pentru reducerea numărului de 
accidente de muncă grave, mortale şi cu invaliditate din acest domeniu de activitate; Cresterea 
gradului de conştientizare al angajatorilor şi al angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării 
prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 
Au fost efectuate verificari la 9 unitati, constatandu-se 10 neconformitati, pentru care s-au aplicat 
avertismente si s-au dispus masuri de remediere. 
 verificarea modului in care se respecta cerintele minime de securitate si sanatate in munca 
pentru transportul rutier al marfurilor periculoase  
Obiectivele actiunii: Diminuarea consecintelor sociale si economice negative care deriva din 
nerespectarea de catre angajatorii care desfasoara activitate in domeniul transportului rutier de 
marfuri periculoase, a prevederilor legale in domeniu. Cresterea gradului de constientizare a 
angajatorilor si angajatilor in ceea ce priveste necesitatea respectarii prevederilor legale in domeniu. 
Eliminarea neconformitatilor constatate prin dispunerea de masuri obligatorii de intrare in legalitate 
si aplicarea sanctiunilor contraventionale. Au fost efectuate 9 controale, constatandu-se 21 deficiente 
pentru care s-au aplicat 21 avertismente si s-au dispus masuri pentru intrarea in legalitate. 
 acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din întreprinderi 
mijlocii (50 - 249 lucrători). Acţiunea a avut ca obiectiv monitorizarea respectării prevederilor 
legale privind prevenirea riscurilor profesionale în întreprinderi mijlocii, precum şi cu privire la 
măsurile de prevenire şi protecţie aplicate. Acţiunea de monitorizare a urmarit, pe de o parte, 
conştientizarea angajatorilor cu privire la necesitatea respectării cerinţelor legale din domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă şi, pe de altă parte, identificarea situaţiei actuale a activităţilor de 
prevenire şi protecţie realizate în întreprinderile mijlocii. Au fost controlate 18 intreprinderi mici si 
32 intreprinderi mijlocii, constatandu-se 33 neconformitati, 33 avertismente. 
 acţiune de informare privind bune practici în vederea elaborării de instrucţiuni proprii 
pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă. Acţiunea 
a avut ca obiective: Sensibilizarea angajatorilor privind importanţa instrucţiunilor proprii pentru 
completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, denumite în 
continuare instrucţiuni proprii de SSM; Elaborarea unei fişe orientative pentru angajatori privind 
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instrucţiunile proprii de SSM; Informarea şi conştientizarea angajatorilor privind respectarea 
prevederilor legale referitoare la instrucţiunile proprii de SSM; Informarea şi conştientizarea 
reprezentanților lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul SSM privind respectarea de către 
lucrători a obligației de a-și desfășura activitatea în conformitate și cu instrucțiunile proprii de SSM, 
primite din partea angajatorului; Elaborarea unui ghid orientativ pentru inspectorii de muncă privind 
verificarea respectării prevederilor legale referitoare la instrucţiunile proprii de SSM; Informarea 
inspectorilor de muncă privind verificarea în mod unitar a respectării prevederilor legale referitoare 
la instrucţiunile proprii de SSM. Au fost controlate 44 unitati, 103 masuri, 103 avertismente 
Simpozionul Săptămâna Europeana de Securitate şi Sănătate în Muncă, organizata sub egida 
Agentiei Europene pentru Securitate si Sanatate in Munca, a avut ca tema "prevenirea riscurilor 
generate de substante periculoase". Institutia noastra a participat la simpozion cu lucrarea " 
MANAGEMENTUL DEŞEURILOR PERICULOASE. GHID DE BUNĂ PRACTICĂ ÎN 
DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ  LA S.C. TEKKO LOGISTIK 
INDUSTRIY S.R.L." 
Ziua Internaţională a SSM din anul 2018 – Institutia noastra a organizat si celebrat acest eveniment 
printr-o intalnire avand ca tema "IMBUNATATITI SECURITATEA SI SANATATEA TINERILOR 
LUCRATORI". 
Pentru atingerea obiectivelor conform "PROGRAMULUI  PROPRIU DE ACŢIUNI AL I.T.M. 
ILFOV" pentru anul 2018, au fost organizate 6 sesiuni de constientizare si informare la care au 
participat reprezentanti ai angajatorilor, reprezentanti ai lucratorilor si reprezentanti ai altor institutii 
/ organizatii, respectiv serviciile externe de prevenire si protectie. 
In cadrul acestor actiuni / sesiuni / intalniri de informare si constientizare au fost abordate diverse 
teme: bune practici in vederea elaborarii instructiunilor proprii; autorizarea functionarii din punct de 
vedere al securitatii si sanatatii in munca; factorii psihosociali la locul de munca; intocmirea 
dosarului si a procesului-verbal de cercetare a evenimentelor (stabilirea cauzelor, responsabilitatilor, 
masurilor pentru prevenirea producerii altor evenimente); reglementari specifice anumitor domenii 
de activitate: constructii, transport marfuri periculoase, prelucrare primara a lemnului. 

În perioada  ianuarie – decembrie 2018 au fost încheiate  235  procese verbale de constatare 
si sanctionare a contraventiilor, din care: 
          - 158  procese verbale de constatare si sanctionare a contraventiei în domeniul relatiilor de 
muncă si 
          - 77   procese verbale de constatare si sanctionare a contraventiei în domeniul securitătii şi 
sănătătii în muncă. 
 
Din cele 235 procese verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor încheiate a fost contestat 
un număr de 8 procese verbale, din care: 
          -  7  procese verbale in domeniul relatiilor de munca si ` 
          -  1 proces verbal in domeniul securitatii si sanatatii in munca. 
 
Cele 7 procese verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor  in domeniul relatiilor de 
munca, au fost incheiate pentru: 
- încălcarea prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat 
 
Procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă, a fost încheiat pentru încălcarea prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 
319/2006. 
Cele 8 dosare ce au ca obiect contestatii ale proceselor verbale de constatare si sanctionare a 
contraventiilor, atat in domeniul relatiilor de munca cat si in domeniul securitatii si sanatatii in 
munca se află pe rolul instanţelor de judecată (fond si apel).  
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- 7 dosare ce au ca obiect tot contestatii ale proceselor verbale de constatare si sanctionare 
a contraventiilor dar au fost contestate in cursul anului 2017 si care se mai afla pe rolul instantelor 
de judecata; 
 - 4 dosare ce au ca obiect tot contestatii ale proceselor verbale de constatare si sanctionare a 
contraventiilor dar au fost contestate in cursul anului 2016 si care se mai afla pe rolul instantelor de 
judecata; 
                  -  7 dosare ce fac obiectul altor contestatii (ex. Anulare act administrativ, contestatie la 
executare etc.). 
 
La nivelul Compartimentului Legislaţie Contencios Administrativ au fost înregistrate şi soluţionate 
un număr de 6 (sase) plangeri prealabile formulate de petenti impotriva actelor administrative. 
La nivelul Compartimentului Legislaţie, Contencios Administrativ au fost înregistrate şi soluţionate 
un număr de 11 (unsprezece) petitii în legătură cu activitatea şi cu domeniul de competenţă al ITM 
Ilfov, adresate atât de către persoane fizice cât şi de persoane juridice. 
Compartimentul Legislaţie Contencios Administrativ asigură respectarea legalităţii în privinţa 
modului de întocmire şi a conţinutului deciziilor, a reglementărilor cu caracter intern şi a 
contractelor de închiriere, prestări de servicii sau achiziţii de produse, încheiate în urma derulării 
procedurilor de achiziţii publice sau a altor proceduri prevăzute de lege. 
Această activitate constă în studierea conţinutului proiectelor de acte ce urmează a fi emise, se 
apreciază conformitatea acestora cu prevederile legale, le avizează şi le comunică, în cazul în care 
corespund, persoanei abilitate din cadrul Serviciului Economic, Resurse Umane şi Informatică. 
 
 
În baza Ordonanţei nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu 
modificările şi completările ulterioare, pe parcursul anului 2018, s-au înregistrat un număr de 966 
petiţii şi reclamaţii formulate atât de către salariaţi cât şi de către persoane care prestau activitate 
fără a avea întocmite contracte individuale de muncă, din care: 787 petiţii soluţionate prin răspuns, 
69 redirecţionate de la alte instituţii şi 110 clasate (959 adresate de cetaţeni şi 7 adresate de 
organizaţii legal constituite). 
Problemele semnalate privind încalcarea legislaţiei în vigoare, au făcut referire în principal la:  

• neacordarea drepturilor salariale conform contractului individual de muncă şi a muncii 
prestate; 

• neîntocmirea în forma scrisă a contractului individual de muncă; 
• concedieri fără respectarea prevederilor din Codul Muncii; 
• efectuarea de ore suplimentare peste limita  permisă de lege; 
• necompensarea cu ore libere plătite a muncii suplimentare, respectiv neplata sporului pentru 

orele suplimentare efectuate de către angajaţi; 
• neacordarea repausului săptamânal în conformitate cu prevederile legii; 
• nerespectarea sărbătorilor legale; 
• neplata sporului pentru  munca de noapte; 
• neplata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă; 
• concedierea salariatei însarcinate; 
• neplata concediilor medicale; 
• încetarea contractului individual de muncă a salariatei însarcinate; 
• neacordarea concediului de odihnă/necompensarea în bani a acestuia la încetarea contractului 

individual de muncă;  
• refuzul angajatorului de a elibera copii din dosarul de personal al salariatului; 
• neeliberarea adeverinţelor de vechime la încetarea contractului individual de muncă; 
• nerespectarea prevederilor contractului colectiv de muncă la nivel de unitate; 
• neacordarea tichetelor de masă; 
• condiţii improprii de muncă(aerisire, iluminat, frig); 
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• neefectuarea examenului medical la angajare; 
• lipsa echipamentelor de lucru; 
• neefectuarea instructajului de lucru şi a protecţiei muncii. 

 
 
Pe parcursul anului 2018, s-au înregistrat un număr de 1512 solicitări de informaţii de interes 
public, în scris şi verbale (telefonice, la sediul instituţiei, prin posta sau e-mail), departajat pe 
domenii de interes, în principal pe acte normative şi alte reglementări.  
Presa locală a solicitat frecvent instituţiei noastre, informatii privind in special, accidentele de 
muncă si acţiunile de control de pe raza judeţului Ilfov, având şi sprijinul altor instituţii ale statului, 
în vederea identificării angajatorilor ce folosesc persoane care desfăşoară activitate fără contracte 
individuale de muncă în formă scrisă şi nerespectării legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă. 
Au fost întocmite lunar sau ori de câte ori a fost nevoie, comunicate de presă referitoare la: 
campaniile locale sau la campaniile naţionale iniţiate de Inspecţia Muncii, avându-se în vedere, în 
principal munca fără forme legale de angajare, la intensificarea acţiunilor de control privind 
identificarea şi combaterea cazurilor de muncă ’’la negru’’ prin acţiuni de control săptămânale sau 
în fiecare zi, în colaborare cu alte instituţii ale statului, la accidentele de muncă, precum şi la 
respectarea de către angajatori a prevederilor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 
Precizăm ca rezultatele acţiunilor de control au fost mediatizate periodic, avându-se în vedere munca 
nedeclarată, perpetuarea acestui fenomen extrem de nociv, prin depistarea angajatorilor ce folosesc 
personal fără forme legale de angajare.  
La sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Ilfov au avut loc conferinţe de presă cu reprezentanţi 
ai presei locale, precum şi întalniri la care au participat reprezentanţi ai societăţilor comerciale din 
judeţul Ilfov. S-au adus în discuţie diverse teme legate de reglementări din domeniul relaţiilor de 
muncă, modificări legislative, precum şi din domeniul securităţii şi sănătăţii în munca. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

            În  perioada ianuarie-decembrie 2017, activitatea Serviciului Control Relatii de Munca din 
cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă s-a desfasurat avand la baza Programul cadru de actiuni 
pentru anul 2017, campaniile “O zi pe saptamana” precum si campaniile de combatere a muncii 
nedeclarate desfasurate conform Planului de actiune privind organizarea controalelor antifrauda in 
cooperare cu Inspectia Muncii in periaoda 01.08.2017-22.09.2017 incheiat cu ANAF-DGA in 
scopul prevenirii si combaterii formelor de frauda fiscala asociate utilizarii muncii subdeclarate 
si/sau nedeclarate, actiuni desfasurate impreuna cu reprezentanţi ai Inspectoratului Judeţean de 
Jandarmi Ilfov, Inspectoratului de Poliţie al Judetului Ilfov, a Serviciului de Imigrari Ilfov si a 
Inspectoratului de Stat Control Trafic Rutier Bucuresti-Ilfov. 
- Acţiunea de informare şi conştientizare cu privire la transformarea muncii nedeclarate în muncă 
declarată", organizată la nivel naţional de Inspecţia Muncii, în perioada 14 iunie - 31 august 2017; 
- Campania de informare şi conştientizare cu privire la modificarea salariului brut in contextul 
transferului contributiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, aplicarea prevederilor 
derogatorii de la Legea nr.62/2011 reglementate prin art. VII din OUG nr.82/2017 pentru 



 
 

112

modificarea si completarea unor acte normative, registrul general de evidenta a salariatilor si 
transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată, transmisa de Inspectia Muncii. 

În anul 2017, au fost efecttuate un numar de 2276 controale in domeniul relatiilor de munca. 
Pentru nerespectarea prevederilor legale din acest domeniu s-au aplicat un număr de 184 sancţiuni, 
din care: 75 amenzi în valoare de 691.800 lei şi 109 avertismente, fiind  dispuse un număr de 1.250 
măsuri. 

Obiectivul principal a fost identificarea si combaterea cazurilor de muncă fără forme legale, 
obiectiv urmărit în controalele efectuate de către Inspectoratul Teritorial de Muncă Ilfov, la agenţii 
economici care au sediul social sau puncte de lucru în judeţul Ilfov şi desfăşoară activitate atât pe 
timp de zi, cât şi pe timp de noapte. 
Situaţia sancţiunilor, a amenzilor aplicate şi a numărului de persoane identificate care prestau 
activitate fără a avea întocmite forme legale de angajare în anul 2017, se prezintă astfel: 

 
 A fost depistat un angajator folosind la lucru mai mult de 5 persoane care nu aveau întocmite 
forme legale de angajare. Având în vedere prevederile art. 264 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, au fost înştiinţate organele de cercetare 
penală. 
         In completarea problemelor expuse mai sus, mentionam ca in anul 2017 au fost efectuate 
controale avand ca obiectiv verificarea respectarii prevederilor HG nr. 500/2011 privind registrul 
general de evidenta al salariatilor, cu modificarile si completarile ulterioare: au fost verificati 1.953 
angajatori, fiind aplicate un numar de 93 sanctiuni, dintre care 21 amenzi in valoare de 96.300 lei. 
         De asemenea au fost identificate 135 contracte individuale de munca ale caror elemente au fost 
transmise cu intarziere in registrul general de evidenta a salariatilor. 
         Societatilor care nu au respectat prevederile Legii nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, li s-a aplicat un numar de 68 sanctiuni, dintre care 41 amenzi in valoare de 
531.500 lei si 27 avertismente.  
        De asemenea, au fost efectuate controale avand ca obiectiv verificarea respectarii de catre 
angajatori a urmatoarelor prevederi legale din domeniul legislatiei muncii dupa cum urmeaza: 
-verificarea respectarii prevederilor OG nr.25/2014 privind privind incadrarea în muncă şi detaşarea 
străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind 
regimul străinilor în România: a fost sanctionat un angajator, fiind aplicata o amenda in cuantum de 
1000 lei. 
-verificarea respectarii prevederilor HG nr.38/2008 privind organizarea timpului de muncă al 
persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier: au fost sanctionati doi angajatori, 
fiind aplicata doua amenzi in cuantum de 3000 lei. 
 -verificarea respectarii prevederilor Legii nr. 202/2002, referitoare la egalitatea de sanse si de 
tratament intre femei si barbati, republicata: au fost verificati un numar de 1679 angajatori. 
-verificarea respectarii prevederilor OUG nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de 
munca, cu modificarile si completarile ulterioare: au fost verificati un numar de 1740 angajatori. 
-verificarea respectarii prevederilor Legii nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei 
Muncii, republicata: au fost sanctionati 15 angajatori, fiind aplicate un numar de 15 sanctiuni, dintre 
care 10 amenzi in valoare de 60.000 lei.  
        De asemenea, pentru doi angajatori au fost sesizate organele competente pentru refuzul 
nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale, in scopul impiedicarii 
verificarilor privitoare la aplicarea reglementarilor generale si speciale in domeniul relatiilor de 
munca. 

Nr. crt. Explicaţie ANUL 2017 

1. Nr. sancţiuni aplicate pentru mffl 23 
2. Nr. persoane depistate fără forme legale 

de angajare 
39 

3. Valoare amenzi aplicate (persoane fizice 
si agenti economici) 

500.000 lei 
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Dintre domeniile de activitate verificate cu precadere de catre inspectorii de munca: 
 Campanii in domeniul comertului: s-au efectuat controale la 963 societati unde au fost 
aplicate un numar de 17 amenzi in valoare de 147.000 lei.  
 Campanii in domeniul constructiilor: s-au efectuat controale la 198 societati unde au fost 
aplicate un numar de 15 amenzi in valoare de 241.000 lei.  
 Campanii in domeniul pazei: s-au efectuat controale la 64 societati unde au fost aplicate un 
numar de 12 amenzi in valoare de 72.000 lei. 
 Campanii in domeniul restaurantelor: s-au efectuat controale la 117 societati unde a fost 
aplicata o amenda in valoare de 1.500 lei. 
 Campanii in domeniul intretinere autovehicule: s-au efectuat controale la 140 societati unde 
au fost aplicate un numar de 3 amenzi in valoare de 43.000 lei. 
 Campanii in domeniul transporturilor: s-au efectuat controale la 73 societati unde au fost 
aplicate un numar de 6 amenzi in valoare de 54.000 lei. 
       In anul 2017 activitatea in domeniul securitatii si sanatatii in munca a avut ca obiective: 
- eficientizarea capacităţii de control în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 
- urmărirea respectării prevederilor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 
- calitatea întocmirii dosarelor de cercetare a accidentelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă 
- creşterea gradului de exigenţă a activităţii de control în domeniul supravegherii pieţei 
 
Rezultatele obţinute în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în anul 2017, evaluate pe baza 
indicatorilor specifici, sunt prezentate sintetic în cele ce urmează, astfel: 

Situaţia sintetică pentru perioada anul 2017 a sancţiunilor aplicate, a măsurilor dispuse, respectiv a 
opririlor din funcţiune, pentru toate domeniile controlate, este prezentată în tabelul de mai jos: 
 

Nr. controale Nr. controale efectuate  1419 

Nr. inspectori participanţi la controale:  9 
Nr. angajatori controlaţi 1409 
Nr. angajatori sancţionaţi 1141 
Nr. sanctiuni contravenţionale aplicate Total 1735 

Nr. avertismente 1666 
Nr. total amenzi 69 
Nr. amenzi aplicate în activitatea de control 65 
Valoare totală amenzi ( lei ) 444.000 

Nr. neconformităţi constatate 1738 
Nr. măsuri dispuse 1738 
Nr. măsuri verificate 419 
Nr. măsuri scadente 372 
Nr. opriri din funcţiune echipamente de muncă 4 
Nr. sistări activitate 2 
Nr. de sesizări înaintate organelor de urmărie penală 0 
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 În anul 2017, Inspectoratul Teritorial de Muncă Ilfov a înregistrat un număr total de 611 
evenimente comunicate de angajatori și a comunicat către Inspecţia Muncii un număr de 44 
evenimente. 
** numărul de evenimente cercetate de ITM Ilfov in 2017 este 25.  
Din acestea, în urma cercetării efectuată de ITM Ilfov şi avizării de la Inspecţia Muncii au rezultat: 
-13 accidente mortale în afara muncii,  
-3 accidente de muncă mortale, 
-8 accidente de muncă soldate cu invaliditatea lucrătorului,  
-1 accident colectiv de muncă soldat cu incapacitate temporară de muncă pentru 6 persoane. 
Date statistice privind alte activităţi specifice compartimentelor cu atribuţii de control în domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă: 
Autorizarea sau avizarea funcţionării agenţilor economici din punctul de vedere al securităţii şi 
sănătăţii în muncă: 

În cursul anului 2017, Inspectoratul Teritorial de Muncă Ilfov a acordat consultanţă şi/sau au 
efectuat expertiză pentru verificarea îndeplinirii, de către agenţii economici, a condiţiilor impuse de 
legislaţie pentru obţinerea autorizaţiilor/avizelor, astfel: 
 
 
Nr. total unităţi 
autorizate/avizate în 
2016 

Nr. unităţi autorizate/avizate în baza unor legi speciale 
 
Legea nr. 319/2006 

 
Legea nr. 126/1995 

 
Alte legi 

49 30 4 15 
 
 

Având la bază „ Programul cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii " Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Ilfov a desfăşurat în anul 2017 următoarele campanii şi acţiuni, în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă: 
-Campanie europeana "Locuri de munca sanatoase pentru toate varstele". Au fost incluse in aceasta 
campanie 47 unitati - informare si constientizare, iar vizite de control au fost efectuate la 11 unitati.  
-Saptamana Europeana de Securitate si Sanatate in Munca - Locuri de munca sanatoase pentru toate 
varstele.  ITM Ilfov a participat la simpozion cu lucrarea " Locuri de munca mai sigure dupa 
producerea accidentelor de munca. Studiu de caz." 
-Campanie Nationala privind implementarea in sistemul de invatamant a proiectului "Valente 
culturale in domeniul securitatii si sanatatii in munca". In cadrul campaniei, pe raza judetului Ilfov 
au participat 3 unitati scolare - 134 elevi si 10 cadre didactice. 
-Campanie Nationala de control privind respectarea prevederilor legale in ceea ce priveste instruirea 
si informarea lucratorilor. Au fost controlate un numar de 127 unitati - 6220 lucratori, constatandu-
se 74 deficiente in ceea ce priveste instruirea si informarea lucratorilor, pentru care s-au aplicat 
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masuri de remediere si sanctiuni contraventionale: 63 avertismente si 11 amenzi in cuantum de 
73.000 lei. 
-Campanie nationala privind verificarea modului in care angajatorii previn caderile de la inaltime in 
santierele temporare si mobile. Au fost efectuate controale la 110 unitati, constatandu-se 184 
deficiente pentru care s-au dispus masuri de remediere si s-au aplicat sanctiuni contraventionale, 168 
avertismente si 16 amenzi in cuantum de 114.500 lei. 
-Campania nationala de supravegherea pietei produselor industriale din domeniul de competenta al 
Inspectiei Muncii, conform programului sectorial pentru anul 2017, coordonat de catre Comisia 
Europeana. In anul 2017 inspectorii de munca din cadrul ITM Ilfov cu atributii de supraveghere 
piata au efectuat 46 controale in cadrul carora au verificat 376 produse. 
-Actiune privind efectuarea inspectiilor pentru verificarea masurilor stabilite in procesele-verbale de 
cercetare a evenimentelor. Au fost efectuate inspectii in acest sens la un numar de 28 angajatori - 
1600 lucratori, verificandu-se un numar de 140 de masuri dispuse prin procesele-verbale de 
cercetare a evenimentelor. In urma controalelor s-a constatat ca 110 masuri au fost indeplinite iar 
pentru restul de 30 masuri neindeplinite s-au dispus noi termene de realizare si s-au aplicat sanctiuni 
contraventionale. 
-Actiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de munca din intreprinderi mici (10-
49 lucratori). Etapele actiunii: realizarea actiunii de monitorizare - in care au fost incluse 106 unitati, 
si valorificarea rezultatelor (control propriu-zis) - in care au fost selectate 38 unitati la care s-au 
efectuat contrale si s-au dispus 40 de masuri si sanctiuni contraventionale.  
-Actiune de informare privind consultarea lucratorilor si de verificare a organizarii si functionarii 
comitetelor de securitate si sanatate in munca. Au fost efectuate controale in acest sens la un numar 
de 60 de unitati, avand ca numar tottal al reprezentantilor lucratorilor cu raspunderi specifice 170. 
Au fost constatate 32 deficiente pentru care s-au dispus masuri si s-au aplicat sanctiuni 
contraventionale. 
Ziua Internationala a SSM în anul 2017 a fost organizată și celebrată sub tema: Optimizați 
colectarea și utilizarea datelor de SSM. ITM Ilfov a organizat o intalnire cu angajatorii in acest sens, 
intalnire la care au fost invitate 37 unitatii / organizatii. 
 
 
 

Casa Judeţeană de Pensii Ilfov este organizată şi funcţionează ca entitate publică 
descentralizată, în subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice (CNPP), cu personalitate juridică în 
baza Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, a prevederilor HG nr.118/2012 
privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice, a deciziilor consiliului de 
administraţie şi a regulamentelor şi a normelor CNPP.   

Casa Judeţeană de Pensii Ilfov asigură în teritoriu aplicarea unitară a legislaţiei din domeniul 
pensiilor şi a asigurărilor sociale de stat, precum şi din domeniul asigurărilor pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale, în conformitate cu strategia şi Programul Guvernului României, cu 
respectarea Constituţiei.  

Obiectul de activitate şi atribuţiile generale şi specifice ale instituţiei, sunt prevăzute în 
Regulamentul de organizare şi funcţionare (ROF). 

În vederea realizării execuţiei celor 3 bugete pe care le gestionează, Casa Judeteana de Pensii 
Ilfov a urmărit înregistrarea corecta a veniturilor încasate, atât prin organele teritoriale ale ANAF, 
cât şi a celor care se încasează direct in conturile deschise pentru asiguratii proprii, a contributiilor 
din bilete de tratament si a altor venituri, precum şi încadrarea în cheltuielile aprobate prin bugetele 
anuale pe capitole, subcapitole, articole şi aliniate.  

Executia bugetului asigurarilor sociale de stat cuprinde: 
- partea de venituri structurata pe contributii asigurari sociale datorate de angajatori, salariati 

si someri colectate de organele teritoriale ale ANAF cat si contributii de asigurari sociale datorate de 
persoanele asigurate pe baza de declaratie/contract de asigurare sociala si contributii din 
valorificarea biletelor de tratament balnear, colectate de catre Casa Judeteana de Pensii Ilfov; 
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      - partea de cheltuieli este structurata pe 2 capitole si 3 subcapitole, astfel ; 
Capitolul asistenta sociala care cuprinde pensii si ajutoare pentru batranete,   cheltuieli de 

personal si bunuri si servicii si capitolul cheltuieli de capital. 
Pentru perioada supusa analizei, structura bugetului asigurarilor sociale de stat se prezinta 

astfel: 
 

 ANUL 2018 
lei 

Venituri  din care: 814.299.308 
-din contributii 808.693.224 
-din bilete de tratament 1.360.848 
- alte venituri 3.390 
- sume in curs de distribuire 4.241.846 
Cheltuieli din care: 946.850.942 
-asistenta sociala 936.597.978 
-personal 3.691.226 
-cu bunurile si serviciile 7.567.937 
-de capital 0 
-Plati efectuate in anii 

precedenti si recuperate in anul 
curent 

-1.006.199 

Excedent/ deficit -132.551.634 
 

Veniturile la BASS în anul 2018  au crescut cu 349.964.601 lei  faţă de anul 2017,  cea mai 
mare parte datorându-se creşterii veniturilor din contribuţii de asigurări sociale cu 349.494.761 lei în 
2018 faţă de 2017.  

Cheltuielile cu asistenţă socială în anul 2018 au crescut cu 96.738.145 lei faţă de anul 2017, 
ca urmare a majorării valorii punctului de pensie de la 1.000 lei la 1.100 lei şi a creşterii pensiei 
minime garantate de la 520 lei la 640 lei, începând cu 1 iulie 2018.  

 
Numarului de beneficiari aflaţi în plată la data de 31 decembrie 2018, în evidenţa Casei 

Judetene de Pensii Ilfov erau  75.861 beneficiari, din care 73.154 pensionari asigurări sociale de stat 
şi 2.707 pensionari agricultori.   

Stabilirea sau modificarea drepturilor de pensii constituie o atributie esentiala a instituţiei. În 
anul 2018 au fost emise 12.794 decizii de pensii, din care 3.613 dosare noi şi  9.181 recalculări.   

Analizand evolutia veniturilor incasate si cheltuielilor efectuate în perioada 2018 se constata 
ca,  veniturile incasate prezinta o tendinta de crestere anuala,  bugetul asigurarilor sociale de stat a 
crescut intr-o masura si mai mare, datorita incasarii contribuţiilor.  

În evidenta Casei Judeţene de Pensii Ilfov la finele anului 2018 se aflau active un numar de  
856 de contracte de asigurări sociale încheiate în conformitate cu Legea nr.263/2010, în scadere cu 
119 contracte de asigurări sociale faţă de anul 2017. Valoarea medie a sumelor asigurate aferente 
contractelor de asigurări sociale a crescut de la 1.332 lei în decembrie 2017 la 2.048 lei în 
decembrie 2018.   

Începând cu data de 27 octombrie 2016 a intrat în vigoare Legea nr. 186/2016 privind unele 
măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii, în baza acestei 
legi în anul 2018 au fost încheiate 223 de contracte de asigurare. 
 

În anul 2018 au fost vândute un număr 2888 bilete de tratament, cu 271 de bilete mai putin 
decât în anul 2017.  
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De asemenea, in perioada analizata, se constata o stagnare  a cheltuielilor cu bunurile si 
serviciile datorate includerii in aceasta categorie de cheltuieli, începand cu anul 2007, a taxelor 
poştale si comisioanelor bancare pentru plata pensiilor.   

Numarul de ajutoare de deces acordate de catre Casa Judeteana de Pensii Ilfov a fost de 
3.183 in 2018. Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin legea bugetului asigurărilor 
sociale de stat, în anul 2018 a fost  de 4.162 lei. 

Cheltuielile de personal, pe parcursul perioadei analizate, au crescut ca urmare avansării 
unor angajaţi în gradaţie corespunzătoare tranşei de vechime în muncă, aplicării prevederilor Legii 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi a majorării salariului de 
bază cu 15% începând din luna decembrie 2017, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr.274/2017 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2017 privind completarea art. II din 
Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele 
măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi 
unele măsuri fiscal-bugetare. 

Din analiza cheltuielilor cu bunurile si serviciile se constata o evolutie relativ liniara in timp 
a anumitor articole de cheltuieli, cu exceptia cheltuilelior privind prestarile de  servicii pentru 
transmiterea drepturilor de pensie (comisioane bancare si taxe postale) care au cunoscut o creştere ca 
urmare a majorării punctului de pensie. 

În domeniul expertizei medicale şi recuperării capacitatii de munca, în anul 2018 au fost 
expertizate şi încadrate pentru prima dată într-un grad de invaliditate un număr de 669 persoane 
asigurate, din care în gr.1 de invaliditate – 64 cazuri, în gr.2 de invaliditate – 316 cazuri şi în gr.3 de 
invaliditate – 289 cazuri.  

În cursul anului 2018 au fost revizuiţi medical un numar de 8.170 pensionari de invaliditate, 
dintre care în gr.1 de invaliditate –416 cazuri, în gr.2 de invaliditate – 2537 cazuri şi în gr.3 de 
invaliditate – 5217 cazuri, depensionări – 62 cazuri. 

De asemenea, pe parcursul anului 2018 în cabinetele de expertiză medicală şi recuperarea 
capacităţii de muncă au fost expertizate persoane cărora li s-au acordat prelungirea concediilor 
medicale peste 90 de zile totalizând - 52.977 zile în anul 2018 şi peste un an totalizând - 12.894 zile 
în anul 2018.  

În total la sfârşitul anului 2018 au rămas în evidenţa cabinetelor de expertiză medicală 
11.462 de pensionari pe caz de boală, din care 9.409 revizuibili şi 2.053 nerevizuibili. 

În total în anul 2018 au fost expertizate 15.817 persoane. 
Executia bugetului de stat cuprinde numai partea de cheltuieli fiind strucuturata pe:  

- pensii, ajutoare si indemnizatii;  
- taxe postale; 
- ajutoare anuale pentru veterani. 

Din acest buget se efectuează plăţi pentru: 
- pensii IOVR, veterani de război, beneficiari de indemnizaţii prevăzute de Decret-lege 

nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura 
instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în 
prizonieri,  

- Legea nr.309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au 
efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961,  

- Legea nr.189/2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea 
si completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate 
din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate 
in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile ulterioare,  

- Legea nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor,  
- Legea nr.8/2006 privind instituirea indemnizatiei pentru pensionarii sistemului public de 

pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de 
utilitate publică,  
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- Legea nr.341/2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria 
Revoluţiei române din decembrie 1989,  

- Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, care prevede acordarea 
pensiilor de serviciu judecătorilor, procurorilor, magistraţilor-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie şi personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, precum şi foştii 
judecători şi procurori financiari şi consilierii de conturi de la secţia jurisdicţională care au exercitat 
aceste funcţii la Curtea de Conturi. 

- Legea nr.130/2015 pentru completarea Legii nr.567/2004 privind statutul personalului 
auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea,  

- Legea nr.7/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea şi 
funcţionarea Curţii de Conturi,  

- Legea nr. 215/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul 
funcţionarului public parlamentar,   

- Lege nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi 
consular al României,  

- Legea nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului 
aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, 

- Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor şi persoanele care au desfăşurat 
activitate în fostele CAP-uri şi cărora li s-a calculat timp util pentru pensie.  

De asemenea, se efectuează şi plata abonamentelor telefonice şi a biletelor de călătorie ale 
veteranilor şi beneficiarilor Decret-lege nr.118/1990.     

 
Pentru perioada supusă analizei, structura bugetului de stat se prezintă astfel: 

 

 ANUL 2017 
lei 

Cheltuieli din 
care: 

113.146.999 

-pensii, 
ajutoare si 

indemnizatii 
112.024.010 

- bilete de 
calatorie gratuite 

2.523 

- abonamente 
telefonice gratuite 

211.532 

- taxe postale 888.934 
-ajutoare 

anuale veterani 
20.000 

 
În anul 2018 au crescut cheltuielile din Bugetul de stat faţă de anul 2017 cu 10.862.950 lei  în 

urma intrării în vigoare a următoarelor legile privind plata pensiilor de serviciu pentru următoarele 
categorii de beneficiari:  

- personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă 
acestea,  

- funcţionarii publici parlamentari, 
- auditorii publici externi din cadrul Curţii de Conturi a României; 
- membrii Corpului diplomatic şi consular al României, 
- personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, 
- majorarea pensiei minime garantate de stat. 
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Executia bugetului fondului de asigurare pentru accidente de munca şi boli profesionale 
cuprinde: 

- partea de venituri structurata pe contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli 
profesionale datorate de angajatori, pentru someri pe durata practicii profesionale cat si contributii 
de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de alte persoane fizice care 
incheie contracte de asigurare; 

- partea de cheltuieli este structurata pe 2 capitole si 3 subcapitole, astfel : 
Capitolul asistenta sociala care cuprinde compensatii pentru atingerea integritatii, prestatii şi 

servicii pentru reabilitare medicala, proteze şi orteze, despagubiri în caz de deces; cheltuieli de 
personal, bunuri si servicii si Capitolul cheltuieli de capital şi cheltuieli de pensii. 

Pentru perioada supusa analizei, structura bugetului fondului de asigurare pentru accidente de 
munca si boli profesionale se prezinta astfel: 
 
 
 
 

                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Analizand evolutia veniturilor bugetului fondului de asigurare pentru accidente de munca şi 

boli profesionale în anul 2018 s-a constata o creştere cu 929.610 lei faţă de anul 2017. 
În anul 2018 cheltuielile bugetului fondului de asigurări pentru accidente de munca şi boli 

profesionale au înregistrat o scădere cu 1.193.314 lei, urmare modificării acordării asistenţei sociale 
după domiciliu a persoanei care solicită şi nu după sediul social al întreprinderii.  

La 31 decembrie 2018, bugetului fondului de asigurare pentru accidente de munca şi boli 
profesionale a înregistrat un excedent în valoare de 2.326.988 lei, datorită faptului ca veniturile 
realizate au acoperit cheltuielile ce se efectuează din acest fond. 

 În perioada anului 2018 numarul vizelor de control financiar preventiv a fost 21.656 iar 
valoare supusă vizei de control financiar preventiv a fost de 2.433.134 mii lei. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 ANUL 2017 
                                lei 

Venituri din 
care: 4.222.014 

-din 
contributii 4.221.917 

-alte venituri 97 
Cheltuieli 

din care: 1.895.026 
-asistenta 

sociala 1.685.173 
-personal 182.637 
-cu bunurile 

si serviciile 27.216 

-de capital 0 
Excedent 2.326.988 
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          În trimestrul IV 2017, numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat în judeţul 
Ilfov a fost 72792 persoane, revenind în medie 50,3 pensionari la 100 de salariaţi, mai puţin cu 4,4 
pensionari la 100 de salariaţi faţă de trimestrul IV 2016, iar la nivelul ţării înregistrând o medie de 
90,8 pensionari la 100 salariaţi, mai puţin cu 2,2 pensionari la 100 de salariaţi comparativ cu 
trimestrul IV 2016.  
   Faţă de trimestrul III 2017, numărul pensionarilor din judeţul Ilfov a scăzut cu -13 persoane 
(-0,02%), iar faţă de trimestrul IV 2016 acesta a crescut cu +297 persoane  (+0,4%). 
         În trimestrul IV 2017, pensia medie a pensionarilor de asigurări sociale de stat din judeţul 
Ilfov a fost de 1005 lei, mai mare cu 136 lei (+15,7%) comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 
precedent, dar mai mică cu 66 lei (-6,2%), decât pensia medie înregistrată la nivelul ţării. 

Numărul mediu şi pensia medie lunară a pensionarilor de asigurări sociale de stat
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Judeţul Ilfov

 
În vederea realizării execuţiei celor 3 bugete pe care le gestionează, Casa Judeteana de Pensii 

Ilfov a urmărit înregistrarea corecta a veniturilor încasate, atât prin organele teritoriale ale ANAF, 
cât şi a celor care se încasează direct in conturile deschise pentru asiguratii proprii, a contributiilor 
din bilete de tratament si a altor venituri, precum şi încadrarea în cheltuielile aprobate prin bugetele 
anuale pe capitole, subcapitole, articole şi aliniate.  

Veniturile la BASS în anul 2017 au crescut cu 44.644.693 lei  faţă de anul 2016,  cea mai 
mare parte datorându-se creşterii veniturilor din contribuţii de asigurări sociale cu 30.816.499 lei în 
2017 faţă de 2016.  

Cheltuielile cu asistenţa socială în anul 2017 au crescut cu 86.965.043 lei faţă de anul 2016, 
ca urmare a majorării valorii punctului de pensie de la 871,1 lei la 917,5 lei de la 1 ianuarie 2017 şi 
la 1.000 lei de la 1 iulie 2017 şi a creşterii pensiei minime garantate de la 400 lei la 520 lei începând 
cu 1 martie 2017.  

Numărul de beneficiari aflaţi în plată la data de 31 decembrie 2017, în evidenţa Casei 
Judetene de Pensii Ilfov era  75.725 beneficiari, din care 72.703 pensionari asigurări sociale de stat 
şi 3.022 pensionari agricultori.   

Stabilirea sau modificarea drepturilor de pensii constituie o atributie esentiala a instituţiei. În 
anul 2017 au fost emise 12.842 decizii de pensii, din care 3476 dosare noi şi  9.366 recalculări.   

Analizand evolutia veniturilor incasate si cheltuielilor efectuate în perioada 2017 se constata 
ca,  veniturile incasate prezinta o tendinta de crestere anuala,  bugetul asigurarilor sociale de stat a 
crescut intr-o masura si mai mare, datorita incasarii contribuţiilor.  

În evidenta Casei Judeţene de Pensii Ilfov la finele anului 2017 se aflau active un numar de  
975 de contracte de asigurări sociale încheiate în conformitate cu Legea nr.263/2010, în creştere cu 
201 contracte de asigurări sociale faţă de anul 2016. Valoarea medie a sumelor asigurate aferente 
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contractelor de asigurări sociale a crescut de la 1.177 lei în decembrie 2016 la 1.332 lei în decembrie 
2017.   

Începând cu data de 27 octombrie 2016 a intrat în vigoare Legea nr. 186/2016 privind unele 
măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii, în baza acestei 
legi în anul 2017 au fost încheiate 314 de contracte de asigurare. 

În anul 2017 au fost vândute un număr 3159 bilete de tratament, cu 62 de bilete mai putin 
decât în anul 2016.  

Numarul de ajutoare de deces acordate de catre Casa Judeteana de Pensii Ilfov a fost de 
3.217 in 2017. Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin legea bugetului asigurărilor 
sociale de stat; în anul 2017 a fost  de 3.131 lei. 

Cheltuielile de personal, pe parcursul perioadei analizate, a avut tendinţă usoară de creştere 
ca urmare avansării unor angajaţi în gradaţie corespunzătoare tranşei de vechime în muncă. 

Din analiza cheltuielilor cu bunurile si serviciile se constata o evolutie relativ liniara in timp 
a anumitor articole de cheltuieli, cu exceptia cheltuilelior privind prestarile de servicii pentru 
transmiterea drepturilor de pensie (comisioane bancare si taxe postale) care au cunoscut o stagnare 

În domeniul expertizei medicale şi recuperării capacitatii de munca, în anul 2017 au fost 
expertizate şi încadrate pentru prima dată într-un grad de invaliditate un număr de 564 persoane 
asigurate, din care în gr.1 de invaliditate – 91 cazuri, în gr.2 de invaliditate – 280 cazuri şi în gr.3 de 
invaliditate – 193 cazuri.  

În cursul anului 2017 au fost revizuiţi medical un numar de 8.383 beneficiari, dintre care: 
menţineri în grad au fost 8.208 cazuri, agravări – 25 cazuri şi depensionări 150 cazuri. 

De asemenea, pe parcursul anului 2017 în cabinetele de expertiză medicală şi recuperarea 
capacităţii de muncă au fost expertizate 5.813 persoane care au beneficiat de prelungirea concediilor 
medicale peste 90 de zile şi expertizarea persoanelor care beneficiază de prevederile Legii 
nr.416/2001.  

În total la sfârşitul anului 2017 au rămas în evidenţa cabinetelor de expertiză medicală 
11.627 de pensionari pe caz de boală, din care 10.021 revizuibili şi 1.606 nerevizuibili. 

   În anul 2017 au crescut cheltuielile din Bugetul de stat faţă de anul 2016 cu 9.754.839 lei. 
            Analizand evolutia veniturilor bugetului fondului de asigurare pentru accidente de munca şi 
boli profesionale în anul 2017 se constata o scădere de 73.209 lei faţă de anul 2016. 

În anul 2017 cheltuielile bugetului fondului de asigurări pentru accidente de munca şi boli 
profesionale au înregistrat o creştere cu 1.970.143 lei, aceasta s-a datorat mutării sediului social a 
Societăţii Electrocarbon în judeţul Ilfov, care are înregistrate multe persoane cu boli profesionale.  

Cu toate că s-a micşorat valoarea veniturilor şi a crescut valoarea cheltuielilor, la 31 
decembrie 2017, bugetul fondului de asigurare pentru accidente de munca şi boli profesionale a 
înregistrat un excedent în valoare de 204.064 lei, datorită faptului ca veniturile realizate au acoperit 
cheltuielile ce se efectuează din acest fond.  

 În perioada anului 2017 numarul vizelor de control financiar preventiv a fost 21.933 iar 
valoare supusă vizei de control financiar preventiv a fost de 2.085.372 mii lei. 

 
 
 

OBIECTIVE GENERALE A.J.P.I.S. ILFOV PENTRU ANUL 2018 
- Administrarea şi gestionarea într-un sistem unitar de plată a beneficiilor de asistenţă socială şi a 
altor programe privind serviciile sociale susţinute de la bugetul de stat 
- Asigurarea unei activităţi riguroase de control şi inspecţie a aplicării măsurilor legale privind 
activităţile de stabilire şi acordare a beneficiilor de asistenţă socială şi de furnizare a   serviciilor 
sociale 
- Asigurarea derulării în bune condiţii a activităţii instituţiei prin gestionarea eficientă a resurselor 
financiare si umane 
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● Organizarea și asigurarea serviciilor de evidență, stabilire, modificare, suspendare, reluare, 
încetare a drepturilor 

- Nr. de dosare restituite UAT-uri – 0 
- Nr. total de dosare primite – cazuri noi – 17.096; 
- Nr. de dosare/documente specifice operate în programul informatic (suspendări, încetări, 

reluări, modificări) – 111.486 ; 
- Nr. de dosare noi primite și operate în programul informatic – 17.096; 
- Nr. vize aplicate - 111.486, nr. refuz  la viză – nu e cazul; 
- Nr. rapoarte extrase/Nr. rapoarte de extras – 50 rapoarte utile desfășurării activității instituției; 
- Nr. ajutoare acordate/Nr. iniţial de solicitări –33 solicitări, 20 ajutoare respinse,13 ajutoare 

aprobate; 
- Nr. documentelor verificate lunar pentru îndeplinirea criteriilor şi condiţiilor legale (acordare  

subvenții servicii sociale, Legea 34/1998) – 3, nr. de solicitări – 3; 
- Nr. erori/Nr. de fişiere – 6 fișiere extrase lunar, fără erori. 

Indicatori calitativi: 
- Nr. total de dosare primite – cazuri noi – 17.096/ Nr. de dosare noi primite și operate în 

programul  
informatic – 17.096 – procent 100%; 

- Nr. vize aplicate – 111.486, nr. refuz  la viză – 0 – procent 100%; 
- Nr. ajutoare acordate/Nr. iniţial de solicitări –33 solicitări, 20 ajutoare respinse,13 ajutoare 

aprobate; 
- Nr. erori/Nr. de fişiere – 6 fișiere extrase lunar, fără erori – procent 100%. 

 
● Fundamentarea necesarului de credite bugetare pe subcapitole de cheltuieli pentru plata 
beneficiilor de asistenţă socială şi a programelor de servicii sociale 

- Nr. erori/Nr. de fişiere – 6 fișiere extrase lunar, total 72 de fișiere, fără erori; 
- Fonduri primite/fonduri solicitate – 357.612.449 lei/357.764.315 lei. 

 
● Optimizarea modului de utilizare a fondurilor alocate pentru plăţi - beneficii sociale şi a 
programelor de servicii sociale 
 

- Credite solicitate/credite acordate – 358.978.197 lei/– 358.978.197 lei  
- Plăți efectuate/încadrarea în bugetul local – 357.612.449 lei; 
- Nr. raportări la termen - 16. 
- Credite solicitate/credite acordate – 358.978.197 lei – plăți efectuate 357.612.449 lei – grad 

de utilizare - 99,62%. 
 
● Creşterea eficienţei privind acordarea beneficiilor de asistenţă socială printr-o bună 
gestionare a sistemului informatic 
 

- Nr. beneficii verificate/lună – 11; 
- Nr. tipuri suspiciuni verificate – 3 (realizare venituri, lipsă venituri, încheiere contract muncă, 

verificare situatie persoane decedate). 
- Nr. beneficii verificate/lună – 11; 
- Nr. tipuri suspiciuni verificate – 3 (realizare venituri, lipsă venituri, încheiere contract muncă, 

verificare situatie persoane decedate). 
 
● Exercitarea controlului aplicării unitare a prevederilor Regulamentelor Europene, al 
modului de asigurare, administrare şi gestionare a beneficiilor familiale acordate conform 
regulilor de coordonare 
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- Numărul de formulare primite şi transmise fizic/electronic – 712; 
- Numărul cazurilor de plăţi necuvenite – 25 debite ; 
- Valoarea debitelor constituite – 38.132 lei; 
- Sume recuperate – 21.454 lei. 
- Indicatori cantitativi: 

- Numărul de formulare primite – 712/ număr formulare primite şi transmise fizic/electronic – 
712 – procent 100%; 
- Numărul cazurilor de plăţi necuvenite – 25 debite în sumă totală de 38.132 lei, din care 19 
debite recuperate integral, în sumă de 8.200 lei, 1 debit recuperat parțial, în sumă de 312 lei, 4 debite 
urmează procedura de recuperare, fiind constituite în luna decembrie 2018. 

 
1.2 Monitorizarea modului de acordare/recuperare a sumelor pentru plata beneficiilor de 
asistenţă socială şi a programelor de servicii sociale în vederea combaterii erorii, fraudei şi 
corupţiei 
 
- Nr. cazuri de plată necuvenită identificate/Nr. total de beneficiari de beneficii de asistenţă socială: 
877/111.486 beneficiari; 
- Valoarea debitelor constituite prin decizii – 2.938.008 lei/valoarea totală a plăţilor efectuate – 
356.525.681 lei (anexa 1 debitori); 
- Valoarea debitelor recuperate – 2.404.625 lei,/valoarea totală a debitelor constituite – 2.938.008 lei 
(anexa 1 debitori). 

Indicatori calitativi: 
- Valoarea totală a debitelor constituite pentru care se poate demara procedura de recuperare / 
executare  - 2.938.008 lei, valoarea totală a debitelor recuperate -2.404.625 lei – procent 81,84   %; 
- Total debite în sold la 31.12.2017 – 1.129.096 lei (anexă ANAF debitori); 
- Total debite transmise la ANAF în an curent – 540.462 lei; 
- Total debite recuperate ANAF – 548.313 lei; 
- Total debite recuperate prin cont/casierie/drept curent  – 1.856.312 lei. 

 
OBIECTIV GENERAL 2 - Asigurarea unei activităţi riguroase de control şi inspecţie a 
aplicării măsurilor legale privind activităţile de stabilire şi acordare a beneficiilor de asistenţă 
socială şi de furnizare a  serviciilor sociale 
 
- Nr. controale tematice – 2; 
- Nr. controale inopinate -4; 
- Nr. de sesizări ale organelor de urmărire penală competente – 0; 
-Total documente control 10, din care: procese-verbale – 9, note de constatare care nu necesita 
monitorizare – 1, documente monitorizate -9. 
- Nr. controale tematice – 2/Nr. controale tematice prevăzute în planul de control – 2; 
- Nr. CNP-uri, suspiciuni transmise de ANPIS – 0, nr. de verificări realizate – 395 CNP-uri (181 
dosare verificate cu 395 CNP-uri verificate)– procent 0,35% din nr. total de beneficiari de beneficii 
de asistenţă socială – 111.488 beneficiari ; 
- Nr. nereguli confirmate prin decizii de recuperare debit – 3/Nr. nereguli financiare constatate de 
inspectorii sociali în 2018 – 3 – procent 100%; 
-Total documente control – 10, din care: procese-verbale – 9, note de constatare care nu necesita 
monitorizare – 1, documente monitorizate - 9 – procent 100%; 
- Nr. cazurilor de plăţi necuvenite – 3, nr. total de beneficiari de beneficii de asistenţă socială – 
111.488 beneficiari. 
 
2.2 Evaluarea şi monitorizarea modului de aplicare şi respectare a reglementărilor ce privesc 
modul de asigurare, administrare şi gestionare a serviciilor sociale 
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- Nr. serviciilor sociale de verificat transmite de ANPIS – 7, autosesizări – 2, nr. serviciilor sociale 
verificate – 11; 
- Nr. controale inopinate – 9; 
- Nr. măsurilor dispuse – 27, nr. măsurilor implementate –15, nr. măsuri în curs de implementare – 
3, nr. măsurilor neîndeplinite – 9 care sunt cu acține în judecată; 
- Nr. sancţiunilor aplicate –6; 
- Nr. de sesizări ale organelor de urmărire penală competente şi ale altor instituţii competente – nu 
au fost. 
- Nr. serviciilor sociale de verificat transmite de ANPIS – 7, autosesizări – 2, nr. serviciilor sociale 
verificate – 11 –procent 157%; 
- Nr. măsurilor dispuse – 27, nr. măsurilor implementate –15, nr. măsuri în curs de implementare – 
3, nr. măsurilor neîndeplinite – 9 care sunt cu acține în judecată procent – procent 67%; 
 
2.3 Evaluarea, monitorizarea şi controlul respectării criteriilor şi standardelor minime de 
calitate –licenţierea serviciilor sociale 
 
- Nr. solicitări de evaluare transmise de MMJS – 13, nr. evaluărilor în teren realizate – 10; 
- Nr. măsurilor dispuse – 0, nr. măsurilor implementate – 0; 
- Nr. sancţiunilor aplicate (suspendări - 0, retrageri licenţe- 3, sancţiuni contravenţionale-1) . 
- Nr. solicitări de evaluare – 13, nr. evaluărilor în teren realizate – 10 – procent 77%. 
 
2.4 Asigurarea accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilităţi la mediul fizic, informaţional 
şi comunicaţional 
 
- Nr. instituţiilor verificate – 4 hoteluri; 
- Nr. sesizărilor înregistrate – 1, nr. instituţiilor verificate – 0; 
- Nr. măsurilor dispuse – 27, nr. măsurilor implementate – 12, nr. măsurilor cu solicitări de 
prelungire -15; 
- Nr. sancţiunilor aplicate – 0. 
- Nr. sesizărilor înregistrate – 1, nr. instituţiilor verificate – 0; 
- Nr. măsurilor dispuse –27, nr. măsurilor implementate – 12, nr. măsurilor cu solicitări de 
prelungire a termenului de îndeplinire-15  – procent 44%. 
 
2.5 Promovarea acţiunilor de informare şi consiliere a autorităţilor locale şi benefiarilor cu 
privire la beneficiile de asistenţă socială şi serviciile sociale 
 
- Nr. sesiunilor de informare şi consiliere organizate – 1, nr. entități invitate – 15 UAT-uri, nr. 
entităţilor şi persoanelor participante – 10 UAT-uri, cu 13 reprezentanti UAT-uri; 
- Nr. instituţiilor consiliate ca urmare a controlului (fişe de consiliere) – 22 servicii sociale, 4 – 
accesibilități, total 26. 
- Nr. sesiunilor de informare şi consiliere organizate – 1, nr. entități invitate – 15 UAT-uri,  nr. 
entităţilor şi persoanelor participante -10 –UAT-uri, cu 13 reprezentanti UAT-uri– procent 67%; 
- Nr. instituţiilor consiliate ca urmare a controlului (fişe de consiliere) – 22 servicii sociale, 4 – 
accesibilități, total 26 – procent 100%;. 
 
 

 
OBIECTIV GENERAL 3 - Asigurarea derulării în bune condiţii a activităţii instituţiei prin 
gestionarea eficientă a resurselor financiare si umane 
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● Organizarea si desfasurarea activitatii financiar-contabile în conformitate cu dispozitiile 
legale 
 
- Credite previzionate/Credite acordate  1.536.628 lei/1.542.964 lei; 
- Plăţi efectuate /încadrarea în bugetul alocat - 1.536.628 lei; 
- Fonduri primite/Fonduri solicitate 1.542.964 lei /1.542.964 lei; 
- Nr. vize aplicate/nr. refuz  la viză -80/0; 
- Plăţi efectuate/Încadrarea în bugetul alocat - 1.536.628 lei/1.542.964 lei; 
- Nr. raportări la termen – 189. 
- Plăţi efectuate/Încadrarea în bugetul alocat - 1.536.628 lei/1.542.964 lei – procent 99,90%. 
- Nr. vize aplicate/nr. refuz  la viză -80/0 – procent 100%. 
 
 
 
3.3 Asigurarea unei comunicări şi informări care sprijină conducerea şi angajaţii instituţiei în 
vederea îndeplinirii sarcinilor 
 

- Nr. acordurilor încheiate cu instituţiile – 8; 
- Nr. întrevederilor cu reprezentanţii instituţiilor cu care se colaborează – 26; 
- Nr. şedinteţor operative interne – 21; 
- Nr. postărilor pe pagina web - 59/Nr. modificărilor şi noutăţilor legislative – 6; 
- Nr. cereri Legea 544/2001/Nr. reclamaţiilor administrative – 0/0; 
- Nr. total de petiţii/Nr. reclamaţiilor şi contestaţiilor 50/50. 
Indicatori calitativi: 
- Nr. total de petiţii - 50/Nr. reclamaţiilor şi contestaţiilor soluționate – 50 – procent 100%; 
- Nr. postărilor pe pagina web - 59/Nr. modificărilor şi noutăţilor legislative – 6. 
 
 

3.7 Susţinerea procesului de autorizare a furnizorilor de formare profesională prin 
îndeplinirea eficientă a atribuţiilor de secretariat al comisiei de autorizare 
 
- Nr. informaţiilor oferite – 1870, numărul solicitărilor 1870 pentru 40 de furnizori; 
- Nr. dosare autorizate – 61, nr. dosare respinse – 1; 
- Nr. monitorizori – 9, nr.  furnizorilor de formare profesională autorizaţi – 9; 

- Nr. cursuri de formare profesionala organizate si finalizate de furnizorii autorizati - 357;  
- Nr. absolventi cursuri de absolvire - 5329;  
- Nr. absolventi cursuri de calificare – 3359; 
- Nr. cereri soluţionate – 62, nr. total de cereri primite – 62. 

- Nr. informaţiilor oferite – 1870, numărul solicitărilor 1870 pentru 40 de furnizori – procent 100%; 
- Nr. dosare autorizate – 61, nr. dosare respinse – 1– procent 99%; 

- Nr. cereri soluţionate – 62, nr. total de cereri primite – 62 – procent 100%. 
 
 

3.9  Urmărirea aplicării şi respectării politicilor în domeniul autorizării şi funcţionării agentului de 
muncă temporară 

 
- Nr. propunerilor transmise la MMJS – 7, nr. solicitărilor – 7. 
- Nr. propunerilor transmise la MMJS – 7, nr. solicitărilor – 7 – procent 100%. 
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Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Ilfov a urmărit:  

-organizarea și asigurarea serviciilor de evidență, stabilire, modificare, suspendare, reluare, încetare 
a drepturilor; 
 - fundamentarea necesarului de credite bugetare pe subcapitole de cheltuieli pentru lata beneficiilor 
de asistență socială și a programelor de servicii sociale; 
- optimizarea modului de utilizare a fondurilor alocate pentru plăți – grad utilizare 99,91%; 
- creșterea eficienței privind acordarea beneficiilor de asistență socială printr-o bună gestionare a 
sistemului informatic; 
- exercitarea controlului aplicării unitare a prevederilor Regulamentelor Europene, al modului de 
asisgurare, administrare și gestionare a beneficiilor familiale acordate conform regulilor de 
coordonare; 
- monitorizarea modului de acordare/recuperare a sumelor pentru plata beneficiilor de asistență 
socială și a programelor de servicii sociale în vederea combaterii erorii, fraudei și corupției -86,4% 
debite recuperate;  
-evaluarea și monitorizarea modului de aplicare și respectare a reglementărilor ce privesc modul de 
asigurare, administrare, gestionare și plată a beneficiilor de asistență socială – 7 controale tematice, 
1 control inopinat, 119 documente control; 
- evaluarea și monitorizarea modului de aplicare și respectarea a reglementărilor ce privesc modul de 
asigurare, administrare și gestionare a serviciilor sociale -129 servicii sociale verificate, 93 măsuri 
dispuse; 
- evaluarea, monitorizarea și controlul respectării criteriilor și standardelor minime de calitate- 12 
evaluări în teren; 
- asigurarea accesului neîngrădit al personalor cu dizabilități la mediul fizic, informațional și 
comunicațional -33 măsuri dispuse; 
-  promovarea acțiunilor de informare și consiliere a autorităților locale și beneficiarilor cu privire la 
beneficiile de asistență socială și serviciile sociale -40 sesiuni de informare și consiliere organizate; 
- susținerea procesului de autorizare a furnizorilor de formare profesională prin îndeplinirea efcientă 
a tribuțiilor de secretariat al comisiei de autorizare- 43 dosare autorizate. 
            Numărul de persoane beneficiare şi nivelul beneficiilor sociale plătite pe anul 2018 
comparativ cu anul 2017: 
 
TIP PRESTAŢIE NUMĂR MEDIU PERSOANE 

BENEFICIARE 
SUME PLĂTITE 

2017 2018 2017 2018 

Alocaţii de stat              71.164 73300 88.979.648 91857329 
Alocaţii de 
plasament                      

540 532 4.261.972 4213704 

Indemnizaţii de 
hrană 

496 494 3.042.507 3090880 

Alocaţii pentru 
susţinerea familiei      

1.671 1360 3.577.603 3192387 

Indemnizaţii şi 
sprijin lunar 
art.31,32                          

66  
77 
 

687.593 854814 

Ajutoare sociale 
(VMG)                                        

1.457 1166 4.886.460 4145703 

Indemnizaţii 
creştere copil  

5.626 5861 143.601.140 167231180 

Stimulent de 
inserţie 

2.950 3231 18.339.142 23679219 
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Ajutoare pentru 
refugiaţi 

4 12 46.980 81540 

 
2.3. Protecția mediului  

 
 

 Pentru asigurarea managementului corespunzător al Agenției pentru Protecția Mediului Ilfov 
au fost îndeplinite obiectivele generale și specifice pentru anul 2018.  
           Permanent, la nivelul agenției s-a acordat atenție deosebită încadrării în prevederile legale ale 
fiecărei solicitări (acte de reglementare, furnizare de informații de mediu/interes public, analize de 
laborator, etc), creșterii nivelului de transparentă a activitătii prin: îmbunătățirea paginii web, 
actualizarea periodică a paginii web, folosirea internetului pentru comunicare și schimburi rapide de 
date, folosirii programului electronic „Sistemul Integrat de Mediu-SIM” pentru raportări ale 
agenților economici și pentru emiterea actelor de reglementare, conștientizării populației despre 
necesitatea protejării naturii și a mediului înconjurător. 
           Diseminarea informației de mediu în vederea sensibilizării opiniei publice la problemele de 
mediu s-a realizat prin  informări de presă (conferințe și comunicate de presă, interviuri ) și 
distribuirea de afișe, pliante și alte materiale de conștientizare. 
          S-au realizat toate măsurile, la termenele stabilite în Planul de acțiuni pentru realizarea 
obiectivelor cuprinse în programul de guvernare 2018-2020  
          S-a asigurat funcționarea și utilizarea de către toți angajații a programului SIM, cu toate 
componentele lui (SIM administrare cereri: http://10.21.200.31:8080/eform-admin/; SIM 
reglementări: http://sim-dm:8081/index.aspx; SIM raportări; SIM deșeuri; SIM controlul poluării, 
etc.). 

În anul 2018, au fost organizate campanii de informare și de conștientizare a populației cu 
ocazia celebrării unor evenimente de mediu, precum: Ziua Mondială a Zonelor Umede, Ziua 
Pământului, Ziua Mondială a Păsărilor Migratoare, Ziua Mondială a Mediului, Ziua Internațională 
a Pământului, Ziua Internațională pentru Protecția Stratului de Ozon, Săptămana Mobilitătii 
Europene, Ziua Curațeniei Globale – World Cleanup Day, etc. De asemenea, au fost susținute 
campaniile organizate de operatorii economici de profil, precum și derularea unor campanii vizând 
protecția mediului în parteneriat cu unitățile de învățămant și ONG-urile din județ. 

 În vederea informării populației și prezentării activitătilor derulate de APM, în cursul anului 
au fost elaborate și transmise mass-mediei locale sau postate pe site-ul instituției -5 comunicate și 
informări de presă. 
   Derularea și susținerea „Programului privind instalarea sistemelor de incălzire care utilizează 
energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incălzire, persoane 
fizice” – „Casa Verde Clasic” 2016, finanțat de către AFM București. La nivelul județului, din cele 
258 cereri de finanțare au fost aprobate până în prezent 109 contracte de finanțare și au fost 
depuse spre decontare 54 de dosare;  
           De asemenea, au fost susținute campaniile organizate de operatorii economici de profil, 
precum și derularea unor campanii vizând protecția mediului în parteneriat cu unitătile de 
invătămant și ONG-urile din județ. 
          În vederea informării populației și prezentării activitătilor derulate de APM, în cursul anului  
au fost elaborate și transmise mass-mediei locale sau postate pe site-ul instituției - 6 comunicate și 
informări de presă .  
     - Derularea și susținerea „Programului privind instalarea sistemelor de incălzire care utilizează 
energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incălzire, persoane 
fizice” – „Casa Verde Clasic” 2016, finanțat de către AFM București. La nivelul județului, din cele 
258 cereri de finanțare din care au fost aprobate 109 contracte de finanțare și au fost depuse spre 
decontare 39 dosare.  
          Participarea comună a reprezentanților Gărzii Naționale de Mediu-Comisariatul 
Județean Ilfov și a APM Ilfov la: 32 de ședințe ale Colectivului de Analiză Tehnică 
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și 32 de ședințe ale Comitetului Special Constituit, la sediul APM Ilfov; 
   Participarea comună a reprezentanților Gărzii Naționale de Mediu-
Comisariatul Județean Ilfov, APM Ilfov și Inspectoratul pentru Situații de Urgentă la 
verificarea modului de respectare a măsurilor cuprinse în planurile de urgentă internă 
și externă a agenților economici care se află sub incidență Directivei SEVESO (12 
amplasamente);  
 
Pe site-ul Agenției pentru Protecția Mediului Ilfov, au fost puse la dispoziția publicului 
 informații privind calitatea mediului, Programul de gestionare a calitătii aerului, rapoartele 
lunare și anuale privind starea mediului, etc. 
- Participarea comună a reprezentanților Gărzii Naționale de Mediu  -  Comisariatul Județean 

 Ilfov și a APM Ilfov la: 33 de ședințe ale Colectivului de Analiză Tehnică și 33 de ședințe ale 
Comitetului Special Constituit, la sediul APM Ilfov; participarea comună a reprezentanților Gărzii 
Naționale de Mediu-Comisariatul Județean Ilfov, APM Ilfov și Inspectoratul pentru Situații de 
Urgentă la verificarea modului de respectare a măsurilor cuprinse în planurile de urgentă internă și 
externă a agenților economici care se află sub incidență Directivei SEVESO (12 amplasamente). 
          Comisariatul Județean al Gărzii Naționale de Mediu Ilfov s-a implicat în rezolvarea sesizărilor 
depuse la sediul APM Ilfov. Astfel, au fost organizate verificări ale aspectelor sesizate și au fost 
formulate răspunsuri către petenți.           
Prin decizia 103/27.06.2017 s-a inițiat procesul de revizuire PLAM (2) și de actualizare a 
componenței comitetului de coordonare și a Grupului de Lucru. 
 În anul 2017, numărul punctelor de gestionare DEEE autorizate cu Autorizație de mediu este de 57 
colectori și 9 tratatori, comparativ cu anul 2016, în care numărul punctelor de gestionare DEEE 
autorizate cu Autorizaţie de mediu a fost de 56 colectori şi 7 tratatori. 
          La nivelul anului 2017 erau atribuite  în custodie:  
-Situl Natura 2000 Scrovistea (ROSCI 0224 și ROSPA 0140) către consorțiul format din Asociația 
pentru Protejarea Habitatelor Naturale și Clubul Ecologic UNESCO Pro Natura, conform Actului 
adițional nr. 3 la Convenția de custodie nr. 142/05.07.2010, valabilă pană la 07.06.2020,  încheiat cu 
Agenția Națională pentru Protecția Mediului ;   
-Aria naturală protejată de interes național Lacul Snagov către Fundația Snagov, conform convenției 
de custodie nr. 354/08.07.2014, incheiată cu Ministerul Mediului și Schimbărilor  Climatice și a 
actului adițional nr. 1 la Convenția de custodie nr. 354 din 08.07.2014, încheiat cu Agenția 
Natională pentru Protecția Mediului în 26.11.2014.  
          Prin adresa nr.1866/10.11.2017, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate a comunicat 
că din 04.09.2017 Situl Natura 2000 Scrovistea (ROSCI 0224 și ROSPA 0140) a trecut în custodia 
Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate. 
           Au fost aprobate prin ordin de ministru: 
- Planul management al ariei naturale protejate Lacul Snagov; 
- Planul de management al Sitului Natura 2000 Scroviștea ROSCI0224 și ROSPA0140 ; 
- Planul de management al Sitului Natura 2000 Grădiștea – Căldărușani – Dridu ROSPA 0044. 
         În perioada evaluată au fost efectuate 2 controale în ariile naturale protejate împreună cu 

GNM – Comisariatul Județean Ilfov. 
În anul 2017 au fost emise 617 acte de reglementare față de 586 acte de reglementare emise 

în anul 2016. 
Un procent de 90% au fost emise în programul SIM; restul de 10% dintre actele de 

reglementare emise nu au fost eliberate în SIM deoarece nu au fost înregistrate electronic sau nu au 
putut fi identificate în sistemul electronic. 
-9437 clasarea notificării în anul 2017 (pentru care încă nu există șablon) nu au fost emise în 
programul SIM față de 8503 în anul 2016.  
            În județul Ilfov există: 
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• 15 instalații I.P.P.C. din care 9 dețin la acest moment autorizații integrate de mediu (6 
instalații se află în procedura de reglementare)  

• 12 instalații SEVESO II -8 cu risc minor și 4 cu risc major;   
• 18 instalații COV solvenți.  

În judeţul Ilfov existau autorizate în anul 2016: 14 instalaţii I.P.P.C.; 12 instalaţii SEVESO 
II; 18 instalaţii COV solvenţi. 

Secretariatul de risc al APM Ilfov a efectuat 12 controale tematice în conformitate cu 
prevederile Ordinului nr. 1299/2005, împreună cu reprezentanți ai Gărzii Naționale de Mediu- 
Comisariatul Județean Ilfov și ai Inspectoratului pentru Situații de Urgentă, în anul 2017, același 
număr de controale fiind efectuate și  în anul 2016, nefiind înregistrate la nivelul județului accidente 
majore, la cele 12 instalații SEVESO în care să fie implicate substanțe chimice. 
             În data de 15.08.2017, s-a realizat și transmis în termen către Agenția Națională pentru 
Protecția Mediului, raportul anual privind starea mediului în România – județul Ilfov. 
            În cazul unor poluări accidentale, APM Ilfov răspunde imediat la orice alertare.  
            De asemenea, informează conform Ordinului Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 
2579/09.07.2012 și a Deciziei Președintelui ANPM nr. 340/02.06.2016 pentru aprobarea fluxului 
informaţional-decizional de avertizare-alarmare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă generate 
de riscurile specifice, Ministerul Mediului și ANPM, alte instituții precum: Garda Naţională de 
Mediu - Comisariatul Judeţean Ilfov, Instituţia Prefectului și Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgentă; 
             La nivelul anului 2017, în județul Ilfov s-au înregistrat 5 poluări accidentale, spre deosebire 
de cele 10 poluări accidentale înregistrate în anul 2016.  

APM Ilfov are în administrare “Staţia automată de monitorizare a dozei gamma cu 
transmisia datelor în timp real”, implementată prin proiect PHARE RO 2003/005-551.04.11.01, 
derulat de ANPM (Procurement of the Necessary Equipement for an Adequate Environmental 
Radioactivity Monitoring and Reporting System) care s-a aflat în stare de conservare  în locaţia str. 
Lucreţiu Pătrăşcanu, nr. 3, sector 3, Bucureşti. 

 În luna decembrie 2013, staţia automată de monitorizare a dozei gamma cu transmisia 
datelor în timp real, a fost mutată în noul sediu  al APM Ilfov din  Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6, 
Bucureşti. 

În anul 2017 nu au fost înregistrate depășiri ale valorilor dozelor gamma. 
   APM Ilfov deţine în reţeaua naţională de monitorizare a calităţii aerului, două staţii de 

monitorizare continuă a calităţii aerului - Măgurele şi Balotesti, gestionate de către APM Bucureşti 
prin reţeaua de monitorizare a regiunii 8 Bucureşti- Ilfov. 

  Consiliul Județean Ilfov a inițiat procesul de elaborare a Planului de menținere a calității 
aerului pentru județul Ilfov, în conformitate cu: prevederile art. 21 alin. (2) lit. a) și art. 56 alin. (1) 
din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător; prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) și art. 
32 din Hotărârea Guvernului nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor 
de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii 
aerului.  

   Potrivit prevederilor art. 3 și al Anexei nr. 2 din Ordinul Ministerului Mediului, Apelor şi 
Pădurilor nr.1206/2015 privind aprobarea listelor cu unităţile administrativ-teritoriale întocmite în 
urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în Anexa nr. 
2 la Legea nr. 104/2011, județului Ilfov este încadrat în regimul de gestionare II pentru poluanţii - 
pulberi în suspensie (PM10, PM2,5), oxizi de azot (NO2, NOx), benzen (C6H6), dioxid de sulf 
Radioactivity Monitoring and Reporting System) care s-a aflat în stare de conservare  în locaţia str. 
Lucreţiu Pătrăşcanu, nr. 3, sector 3, Bucureşti. 

 În luna decembrie 2013, staţia automată de monitorizare a dozei gamma cu transmisia 
datelor în timp real, a fost mutată în noul sediu  al APM Ilfov din  Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6, 
Bucureşti. 

În anul 2017 nu au fost înregistrate depășiri ale valorilor dozelor gamma. 
   APM Ilfov deţine în reţeaua naţională de monitorizare a calităţii aerului, două staţii de 



 
 

130

monitorizare continuă a calităţii aerului - Măgurele şi Balotesti, gestionate de către APM Bucureşti 
prin reţeaua de monitorizare a regiunii 8 Bucureşti- Ilfov. 

  Consiliul Județean Ilfov a inițiat procesul de elaborare a Planului de menținere a calității 
aerului pentru județul Ilfov, în conformitate cu: prevederile art. 21 alin. (2) lit. a) și art. 56 alin. (1) 
din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător; prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) și art. 
32 din Hotărârea Guvernului nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor 
de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii 
aerului.  

   Potrivit prevederilor art. 3 și al Anexei nr. 2 din Ordinul Ministerului Mediului, Apelor şi 
Pădurilor nr.1206/2015 privind aprobarea listelor cu unităţile administrativ-teritoriale întocmite în 
urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în Anexa nr. 
2 la Legea nr. 104/2011, județului Ilfov este încadrat în regimul de gestionare II pentru poluanţii - 
pulberi în suspensie (PM10, PM2,5), oxizi de azot (NO2, NOx), benzen (C6H6), dioxid de sulf 
(SO2), monoxid de carbon (CO), plumb (Pb), arsen (As), cadmiu (Cd) şi nichel (Ni), fapt ce 
determină inițierea procesului de elaborare a Planului de menţinere a calităţii aerului pentru județul 
Ilfov.  

 
Astfel, la nivelul judetului Ilfov s-a constituit, prin Dispoziția Președintelui Consiliului 

Județean Ilfov nr. 15 din 10.01.2017, Comisia Tehnică Județeană ce va avea ca obiectiv elaborarea 
Planului de menținere a calității aerului pentru județul Ilfov cu o perioadă de valabilitate de 5 ani, 
urmărirea implementării măsurilor/acțiunilor stabilite în plan pentru menținerea concentrațiilor 
poluanților sub valorile limită/valorile țintă, precum și întocmirea Raportului anual cu privire la 
stadiul realizării măsurilor și supunerea spre aprobare Consiliului Județean Ilfov, după avizarea de 
către Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov.  
           În anul 2017 au fost evaluate 1282 rapoarte de încercare transmise de agenții economici.  
           În conformitate cu prevederile HG 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului 
ambiant, republicată au fost elaborate Hărţile strategice de zgomot şi rapoartele aferente pentru DJ 
200B, sectorul de drum Pipera - DN CB km 3+000 – DN km 8+800. 

Ca urmare a măsurii de Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Ilfov, Primăria 
Voluntari a finalizat planul de acțiune destinat reducerii nivelului de zgomot pentru DJ 200B Pipera 
– DN CB urmând a fi supus consultării publice. 

 
 

 
Un reprezentant al APM Ilfov face parte din comisia mixtă pentru verificarea și 

monitorizarea mediului în cazul apariției unor poluări care ar putea afecta județul Ilfov, conform 
Ordinului Prefectului nr. 548/13.12.2013;  
   Un reprezentant al APM Ilfov a participat, la fiecare solicitare a A.N. APELE ROMÂNE, la 
stabilirea derogărilor de la limitele de încărcare cu poluanți a apelor uzate orăsenesti;   
  Participarea la Comisia de distrugere a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată 
a Statului (HG nr. 731/2007) convocată de Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov, Jandarmerie, 
etc.  
   Monitorizarea implementării politicilor de mediu la nivel local și a stadiului realizării 
măsurilor din planurile de măsuri și din alte documente de planificare;  

În anul 2017 s-au realizat toate măsurile   stabilite în Planul de acțiuni pentru realizarea 
obiectivelor cuprinse în programul de guvernare 2017-2020.  Au fost propuse 48 de măsuri pe 
domeniile: legislație orizontală, controlul poluării industriale, protecția naturii, substanțe chimice 
periculoase, zgomot, gestiunea deșeurilor, calitatea aerului, schimbări climatice; 
Pe site-ul Agenției pentru Protecția Mediului Ilfov, au fost puse la dispoziția publicului, informații 
privind calitatea mediului, Programul de gestionare al calității aerului, rapoartele lunare și anuale 
privind starea mediului, atribuțiile agenției pentru protecția mediului, legislația din domeniu, 
informații și documente necesare pentru obținerea actelor de reglementare, anunțuri de dezbateri 
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publice, decizii pentru actele de reglementare, rapoarte la studiul de evaluare a impactului asupra 
mediului, anunțuri în vederea ocupării locurilor vacanțe Comisariatul Județean al Gărzii 

Naționale de Mediu Ilfov s-a implicat în rezolvarea sesizărilor depuse la 
sediul APM Ilfov. Elaborarea Planului Local de Acțiune pentru Protecția 

Mediului al județului Ilfov s-a realizat conform metodologiei din “Manualul pentru 
elaborarea și implementarea Planului Local de Acțiune pentru Mediu” și a implicat o 
serie de  instituții, administrația publică locală, ONG-uri și comunitatea  locală a 
județului, fiind coordonată de către Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov, în 
colaborare cu Prefectură și Consiliul Județean Ilfov.      
  PLAM Revizuit (1) a devenit operational si a intrat in etapa de implementare 
incepand cu data de 31.10.2012, cand a fost adoptat prin Hotărîrea Consiliului 
Judeţean nr.102/31.10.2012 . 
- Prin decizia 103/27.06.2017 s-a initiat procesul de Revizuire PLAM(2) si de 
actualizare a componentei comitetului de coordonare si a Grupului de Lucru.  

Astfel, au fost organizate verificări ale aspectelor sesizate și au fost formulate 
răspunsuri către petenți 
  Colaborarea între APM Ilfov și Garda Națională de Mediu – Comisariatul 
Județean Ilfov se realizează pe baza protocolului încheiat la nivel național, având la 
bază susținerea reciprocă în implementarea și controlul conformării cu legislația de 
mediu, a identificării și a eliminării surselor potențiale de risc. Trebuie mentionată o 
bună și permanentă colaborare a APM Ilfov cu Garda Națională de Mediu-
Comisariatul Județean Ilfov, materializată prin schimbul de informații și deplasarea în 
teren pentru verificarea și soluționarea sesizărilor primite de la public, sau în cazul 
unor poluări accidentale.  
 APM informează GNM – CJ în legătură cu :  -   înregistrarea solicitărilor de 
emitere a actelor de reglementare;  -   derularea etapelor procedurii de autorizare;  
 -   decizia finală privind emiterea actelor de autorizare;  -   producerea unor 
evenimente deosebite în domeniul mediului;  -   modificarea condițiilor de 
autorizare;  -   starea factorilor de mediu.  
 GNM-CJ informează APM în legătură cu:  
 -   rezultatele verificării functionării agenților economici autorizați;  -   
conformarea agenților economici cu condițiile impuse în actul de autorizare;  -   
exactitatea rapoartelor și datelor furnizate de către agenții economici la cererea APM.  
     
Tarife înregistrate din emiterea actelor de reglementare = 1.640.254,19 lei pentru 
perioada: 01.01.2018 la 31.12.2018 
-Potrivit legislației în vigoare, personalul din cadrul serviciului de specialitate acordă 
consultantă în vederea pregătirii documentației necesare emiterii actelor de 
reglementare. Consultanța în vederea pregătirii documentației necesare emiterii 
actelor de reglementare, se desfășoară zilnic, atât în timpul programului stabilit pentru 
consultantă, cât și în afara acestuia, având în vedere distanțele mari de la care se 
deplasează solicitanții; APM Ilfov nu deține laborator de analize fizico-chimice. 
S-a transmis către Instituția Prefectului Ilfov propunerile pentru Comitetul de 

 Coordonare. Comitetul de Coordonare ce va reprezenta componenta de decizie a 

structurii organizatorice PLAM Revizuit(2). 

 . 
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În anul 2018, au fost înregistrate un număr de 104 reclamații și sesizări vizând: 
emiterea unor acte de reglementare, managementul necorespunzător al deșeurilor, 

producerea de disconfort fonic sau olfactiv, impactul asupra mediului sau afectarea 
biodiversității.  
Toate petițiile primite au fost tratate cu responsabilitate, conform cadrului legislativ, 
în ceea ce privește transmiterea unui răspuns petiționarului. După caz, fie  
s-a formulat răspuns potrivit competențelor legale, fie sesizările au fost redirecționate, 
în termenul legal de 5 zile, autorităților competente în soluționarea acestora (Gardă 
Natională de Mediu-Comisariatul Județean Ilfov, Autoritatea de Sănătate Publică, 
administrații publice locale, Sistemul de Gospodărire a Apelor București-Ilfov, 
Direcția Sanitar Veterinară), petiționarul fiind înștiințat de acest lucru. 
- Au fost eliberate 25 de puncte de vedere pentru emiterea documentelor pentru 
proiecte cu finantare europeana 
APM Ilfov a derulat o serie de acțiuni legate de marcarea zilelor din calendarul 
ecologic, prin editarea și diseminarea de materiale informative, educative, comunicate 
de presă, întâlniri directe, precum și organizarea de concursuri pe teme ecologice:  
- Marcarea ”Zilei Mondiale a Zonelor Umede” – 2 februarie, prin elaborarea unor 
materiale informative (afișe, pliante) și diseminarea acestora, precum și desfășurarea 
unor activități educative, desfășurate cu elevii Școlii Gimnaziale nr. 1, Dascălu;   
- Marcarea “Lunii Pădurii”- 15.03-15.04.2018 prin afișarea de materiale informative 
la avizierul instituției (pliante, postere) și participarea la acțiunea de în  Pădurea 
Brănești - Pusnicu, în data de 14 aprilie 2018, realizată cu sprijinul Direcției Silvice 
Ilfov, în parteneriat cu Centrul Local Alb București, susținută de cca. 250 de cercetași 
de la opt Centre Locale bucureștene, sub sloganul: ”Plantăm fapte bune”; APM 
Ilfov a derulat o serie de acțiuni legate de marcarea zilelor din calendarul ecologic, 
prin editarea și diseminarea de materiale informative, educative, comunicate de presă, 
întâlniri directe, precum și organizarea de concursuri pe teme ecologice:  
- Marcarea ”Zilei Mondiale a Zonelor Umede” – 2 februarie, prin elaborarea unor 
materiale informative (afișe, pliante) și diseminarea acestora, precum și desfășurarea  
Marcarea Zilei Mondiale a Apei - 22.03.2018 prin distribuirea de materiale 
informative la unitățile de învățământ partenere; Marcarea Zilei Mondiale a  
-Activități de promovare și de implicare a societății civile și a autorităților publice 
locale în vederea marcării “Săptămanii Mobilitătii Europene 2018”, în perioada 16- 
22 
Mediului – 5 iunie 2018, prin desfășurarea unei acțiuni de educare și conștientizare 
privind problema poluării cu materiale plastice, împreună cu elevi ai Școlii 
Gimnaziale nr.1 Dascălu, județul Ilfov . APM Ilfov a elaborat și diseminat 
Celebrarea Zilei Mondiale a Păsărilor Migratoare - 22.05.2018, prin realizarea unei 
acțiuni de educare și conștientizare privind protecția si conservarea speciilor 

unor activități educative, desfășurate cu elevii Școlii Gimnaziale nr. 1, Dascălu;   
 
o serie de materiale informative (comunicat de presă, pliante, afișe) având că temă 
Ziua Mondială a Mediului, desfășurată sub sloganul ”Combaterea poluării cu 
plastic - Dacă nu reutilizați, atunci refuzați!”;  
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migratoare și a habitatelor acestora, împreună cu elevi ai Școlii Gimnaziale nr.1 
Dascălu, județul Ilfov ; marcarea Zilei Internaționale a Pământului-22.04.2018 prin  

elaborarea de materiale informative (pliante, postere).  
 -Marcarea Zilei Mondiale a Sănatății, prin afișarea de materiale informative la 
avizierul instituției.  
 
 Participarea publicului la luarea deciziilor a fost asigurată conform procedurii de 
eliberare a acordurilor/ autorizațiilor de mediu prin publicarea anunțurilor în presă 
 scrisă, pe site-ul propriu și prin dezbaterile publice pe amplasament.   
In cursul anului 2018 s-a urmărit:  
- Actualizarea sistemelor de operare; 
- Asigurarea funcţionalităţii staţiilor de lucru; 
- Actualizarea listelor cu utilizatori pentru fiecare aplicaţie; 
- Actualizarea portalului web;- Asigurarea suportului tehnic permanent pentru 

utilizarea optimă a aplicațiilor integrate în SIM. Acestea constau în aplicații existențe 
personalizate, inclusiv aplicații de tip CRM și ERP, SIM-PCB; 

- Monitorizarea respectării Regulamentului de Politici de Securitate la nivel APM 
Ilfov.  
- S-a operat cu noile date pentru anul 2018 cu privire la SIM: Ambalaje, PCB, 

Pe site-ul APM Ilfov este pusă la dispoziția publicului baza de date privind informația 
de mediu  deținute de APM, de autoritățile publice locale și ONG-uri, conform  
modelului transmis de ANPM; centralizată la nivelul județului, care este reactualizată 
lunar.  
 Informația de mediu diseminată în mod activ, prin intermediul site-ului APM, include 
rapoartele lunare, semestriale, anuale privind starea mediului în județ, planul de 
acțiune privind protecția mediului, planul județean privind gestiunea deșeurilor, 
informații despre proiectele cu impact semnificativ asupra mediului, legislația din 
domeniu. Publicul poate consulta informațiile solicitate și prin Compartimentul 
Relații Publice și Tehnologia Informației.  
-În anul 2018, la APM Ilfov s-au înregistrat un nr de 126   solicitări de informații de 
interes public privind mediul, întocmite în bază Legii 544/2001 și a HG 878/200, 
120 rezolvate favorabil și 6 nefavorabil (lipsă informații). Cele mai multe au ca 
temă: emiterea unor acte de reglementare, gestionarea deșeurilor, calitatea mediului, 
arii naturale protejate. În termenul legal s-a răspuns tuturor acestor solicitări.  
 La APM Ilfov nu a fost primită nicio reclamație administrativă și nicio plângere 
în instantă referitoare la accesul publicului la informațiile de interes public privind 
mediul.  
-Săptămanal s-a transmis către Instituția Prefectului calendarul activităților 
desfășurate în cadrul APM Ilfov, precum și a celor planificate în săptămâna imediat 
următoare;  
-Lunar a fost raportată, la ANPM, evidența solicitărilor de furnizare a informațiilor 
publice privind mediul, deținute de APM Ilfov și de autoritătile publice din județ, 
precum și Agenda de Activități realizate sau planificate.  
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Uleiuri, Reglementări, Dezvoltare durabilă, Inventar emisii, Statistica Deșeurilor, 

Inventar non IED, ERP , Stații carburanți etc. 

Informațiile de mediu și cele de interes public sunt disponibile pe pagină WEB a 
instituției 
Conform prevederilor Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor 
și a deșeurilor de ambalaje, precum și ale Ord. 794/2012 privind procedura de 
raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje:   
au fost înștiințate consiliile locale, asupra obligațiilor ce le revin;  
 s-au înștiințat agenții economici care produc ambalaje și/sau produse ambalate despre 
obligativitatea inregistrării în programul național SIM;  
 s-a făcut verificarea și completarea în SIM a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri 
de ambalaje, pentru anul 2016;  
În conformitate cu prevederile H.G. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și 
pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv cele periculoase, și cu 
prevederile Legii 211 / 2011 privind regimul deșeurilor s-a realizat evidența lunară pe 
tipuri de deșeuri generate, colectate, valorificate și eliminate de către agenții 
economici din județul Ilfov: ulei uzat, acumulatori uzați, anvelope uzate, deșeuri 
municipale, deșeuri de sticlă, lemn, PET, polietilenă, hârtie și carton, PCB/PCT, 
rumeguș și deșeuri spitalicești;  
S-a acordat asistență tehnică operatorilor economici privind modul de întocmire a 
evidenței gestiunii deșeurilor, privind modul de raportare a gestiunii ambalajelor și 
deșeurilor de ambalaje;   S-a acordat asistență tehnică operatorilor economici privind 
modul de raportare a evidenței gestiunii DEEE-urilor în aplicația electronică SIM- 
DEEE - Sesiunea 2016;   
-S-a făcut verificarea și finalizarea în SIM a datelor referitoare la DEEE-uri, pentru 
anul 2016;  
Numărul punctelor de gestionare DEEE autorizate cu Autorizație de mediu este 
de 59 colectori și 12 tratatori.;  
- S-au înștiințat agenții economici importatori/producători/comercianți/generatori  
privind uleiurile minerale proaspete/uzate de motor, transmisie și ungere despre  
obligativitatea inregistrării în programul național SIM; 

-S-a reactualizat inventarul agenților economici care dețin echipamente cu conținut de 
compuși desemnați;  
-S-a acordat asistență tehnică operatorilor economici care importă, produc sau 
utilizează substanțe chimice periculoase că atare, în amestecuri sau în articole pentru 
raportarea datelor în aplicația electronică Substanțe chimice periculoase SCP din SIM, 
Sesiunile 2016;  
S-a reactualizat bază de date cu deținătorii de substanțe și preparate chimice interzise, 
restricționate sau sever restricționate; 
S-a reactualizat bază de date privind agenții 
economicimportatori/producători/comercianți/generatori privind uleiurile minerale 
proaspete/uzate de motor, transmisie și ungere; 
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 -S-a făcut verificarea și finalizarea în SIM a datelor referitoare la uleiuri uzate, pentru 
anul 2016; 

 

     Au fost înștiințați operatorii economici colectori și tratatori de baterii, conf Ord. 
1399/2032/2009 privind modul de evidentă și raportare a datelor. Datele au fost 
colectate și transmise în termen către ANPM. 

Completarea datelor / certificatelor de emisiilor totale de compuși organici volatili în 
atmosferă rezultați din depozitarea, încărcarea, descărcarea și distribuția benzinei la 
terminale și stațiile de benzină din judet (HG 568/2001, modificată și completată de 
HG 958/2012 și HG 1047/2013 ) in modul F4 in SIM;  
Actualizarea inventarului instalațiilor de depozitare a benzinei la terminale, 
instalațiilor de încărcare și descărcare a benzinei în/din containere mobile la 
 terminale, a containerelor mobile și a echipamentelor de încărcare a benzinei în 
instalațiile de depozitare la stațiile de benzină, care cad sub incidență HG 568/2001, 
modificată de HG 958/2012 și  HG 1047/2013 în aplicația SIM modul F4.  
-Colectarea datelor pe anul 2016 privind actualizarea Inventarului Național al 
emisiilor de gaze cu efect de seră INEGES 2018 pentru Sectorul Procese industriale și 
utilizarea produselor și Sectorul Deșeuri (HG 1570/2007 privind înființarea 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-S-a urmărit respectarea condițiilor legislative privind transportul deșeurilor, în 
 
special al celor periculoase, prin respectarea HG 1061/2008. În acest scop s-au validat 
și aprobat 648 formulare de transport în anul 2018;  
-S-a reactualizat bază de date privind transportul intern de deșeuri periculoase și s-au 
transmis datele, trimestrial, către ANPM;  
 Acțiunile efectuate pentru implementarea obiectivelor Directivei 2000/53/CE privind 
vehiculele uzate (VSU) sunt:  
 •   monitorizarea atingerii obiectivelor prevăzute de legislația în vigoare, privind 
operațiunile de tratare a vehiculelor scoase din uz,  
 •   monitorizarea activitătii de dezmembrare desfasurată de agenții economici 
autorizați, în vederea inventarierii cantitătilor de deșeuri rezultate, precum și a 
modului de eliminare a acestora;  

 
 S-a acordat asistență tehnică operatorilor economici privind modul de raportare a 
evidenței VSU în aplicația electronică SIM-VSU, Sesiunea 2016; 
 •   realizarea bazei de date VSU pentru anul 2016;  
 În județul Ilfov în anul 2016 un număr de 18 agenți economici colectori și tratatori de  
 
vehicule scoase din uz au deținut autorizație de mediu; În anul 2016 au fost colectate 
și tratate aproximativ 1044 de autovehicule scoase din uz.  
 
 În vederea implementării prevederilor Directivei 2006/66/CEE privind bateriile și 
acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori transpusă în HG 1132/2008 au fost 
identificați agenții economici colectori și tratatori de baterii și acumulatori și a fost 
transmisă în termen la ANPM.  
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Sistemului național pentru estimarea nivelului emisiilor antropice de gaze cu efect de 
seră rezultate din surse sau din reținerea prin sechestrarea dioxidului de carbon). 

-Actualizarea modificarilor din cursul anului 2017 la nivelul instalatiilor in care se 
desfasoara activitati aflate sub incidenta schemei de comercializare a certificatelor de 
emisii de gaze cu efect de sera EU ETS, conform OM nr.3420/2012 
În conformitate cu prevederile HG 321/2005 privind evaluarea și gestionarea 
zgomotului ambiant, republicată, primaria Voluntari trebuie sa revizuiasca hărțile 
strategice de zgomot și rapoartele aferente pentru DJ 200 B, sectorul de drum Pipera – 
DN CB (km 3+000 – DN km 8+800). 
La nivelul anului 2018 pe teritoriul judeţului Ilfov era atribuita ȋn custodie, ȋn baza 
convenţiilor de custodie, ȋncheiate ȋn conformitate cu legislaţia în vigoare, o arie 
naturala protejata:  
- Aria naturală protejată de interes național Lacul Snagov este atribuita în custodie 
Fundației Snagov, conform convenției de custodie nr. 354/08.07.2014, încheiată cu 
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, și a actului adițional nr. 1 la Convenția 
de custodie nr. 354 din 08.07.2014, încheiat cu Agenția Natională pentru Protecția 
Mediului în 26.11.2014  
Ariile naturale protejate situate pe teritoriul judeţului Ilfov care nu sunt atribuite în 
custodie:  
-  Situl Natura 2000 Scrovistea (ROSCI 0224 și ROSPA 0140) ; 
- Situl Natura 2000 Lacul și Pădurea Cernica (ROSCI și ROSPA);  
- Situl Natura 2000 Grădiștea - Căldarușani - Dridu (ROSPA 0044);  
-Aria naturală protejată de interes național Pădurea Snagov.   

     Următoarele arii naturale protejate au elaborate  regulamente  şi planuri de 
management, aprobate prin Ordin de ministru:  
-    Aria naturală protejată Lacul Snagov,  
-  Situl Natura 2000 Scroviştea ROSCI0224 și ROSPA0140,  
- Participarea la ședințele CSS/CAT pentru planurile/ proiectele care pot avea impact 
semnificativ asupra ariilor naturale protejate.  
- Participarea la ședințele CSS/CAT pentru planurile/ proiectele care pot avea impact 
semnificativ asupra ariilor naturale protejate.   
Datele și informațiile referitoare la speciile de floră și faună salbatică prevăzute în 
autorizațiile emise se vor introduce în aplicația dezvoltată pe domeniul Conservarea 
Naturii, respectiv aplicația RNI-IBIS (Registrul Integrat de floră și faună sălbatică) 
disponibilă la adresă www.ibis.anpm.ro 

In vederea realizării noii structuri a bazei de date din sistemul integrat de Mediu SIM –
Secţiunea Sol - Subsol au fost transmise adrese agenţilor economici care deţin situri S-a 
avut în vedere în permanentă adaptarea instituției la modificările rapide ale legislației și 

Situl Natura 2000 Grădiștea – Căldărușani – Dridu ROSPA 0044.  
 - Au fost emise puncte de vedere privind evaluarea impactului pentru programele și 

proiectele care ar putea afecta semnificativ ariile naturale protejate;  

Situl Natura 2000 Grădiștea – Căldărușani – Dridu ROSPA 0044.  
 - Au fost emise puncte de vedere privind evaluarea impactului pentru programele și 

proiectele care ar putea afecta semnificativ ariile naturale protejate;  

 
 
 
 
Au fost emise 6 autorizații de mediu pentru capturarea speciilor de faună 
sălbatică. 
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eficientizarea activitătii. Permanent au fost studiate toate prevederile actelor legislative nou 
apărute privind protecția mediului și au fost implementate în actele de reglementare  
emise (Legea nr. 249/2015; OUG nr. 5/2015; Legea nr. 212/2015, Legea nr. 59/2016)  

  S-au emis în total următoarele acte de reglementare: 
potenţial decizia etapei de evaluare inițială (după Ordinul 135/2010)-380;  
 • decizia etapei de încadrare  (după Ordinul 135/2010) –  298;  
 • acord de mediu  (după Ordinul 135/2010) –  0; 
 •  revizuire decizia etapei de incadrare (după Ordinul 135/2010) - 3;   
 • decizii transfer autorizații de mediu – 33;  
 • avize de mediu – 0;  
 •  decizia etapei de încadrare pentru planuri și programe – 129;  
 • autorizații emise – 207;   
 • autorizații de mediu revizuite – 24; 
- autorizatii integrate de mediu emise: 3  

contaminate pentru înregistrarea electronică în această bază de date. 
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  Delegări de competentă - 2;  
Au fost realizate un nr. de 234 de verificari de amplasamente in cadrul procedurilor de 
reglementare. Verificări amplasamente pentru solicitări de acte de reglementare 
(autorizații de mediu) aflate în competență de reglementare a altor APM-uri – 0;  
-documentațiile înregistrate electronic (în programul SIM) au fost finalizate în 
programul informatic, lucrând în șablonul pe care îl generează automat sistemul.  
- 10523 clasarea notificării (pentru care încă nu există șablon) ; nu au fost emise în 
programul SIM.  Funcționarii din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Ilfov se 
străduiesc să implementeze programul informatic SIM chiar și în condițiile în care așa 
cum se cunoaște nu există o prevedere legală prin care beneficiarii de acte de 
reglementare să fie obligați să facă solicitarea electronic. Încă de la consultanță, 
solicitanților de acte de reglementare li se recomanda să se înscrie în programul 
electronic. Unii dintre aceștia fac înregistrarea electronică, alții însă nu. Dacă ar există 
o prevedere legală în acest sens probabil că numărul actelor de reglementare finalizate 
în programul informatic ar fi mult mai mare. Programul informatic nu funcționează 
întotdeauna. Aceste întreruperi în funcționare precum și problemele legate de 
redactarea actelor în șabloane au fost semnalate prin e-mail la suportsim@anpm.ro Nu 
au fost înregistrate sesizări legate de nerespectarea duratei etapelor din procedurile de 
reglementare.  De asemenea, Seviciul Avize, Acorduri, Autorizații a organizat și 
participat la:  •   32 ședințe ale Colectivului de Analiză Tehnică, la sediul APM 
Ilfov  •   32 ședințe ale Comitetului Special Constituit pentru avizarea 
planurilor și programelor  •   68 ședințe ale Comisiei Interne de Analiză, la 
sediul APM Ilfov   Serviciul Avize, Acorduri, Autorizări a participat în cursul anului 
2018 la:   •   2 ședință de dezbatere publică în cadrul procedurii de reglementare 
pentru emiterea avizului de mediu   •   1 ședința de dezbatere publică în cadrul 
procedurii de reglementare pentru emitere acord de mediu  

 •   25 ședințe la Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului la Consiliul 
Județean Ilfov.  Menționam că, nicio solicitare nu a intrat sub incidență OUG 
27/2003 privind procedura aprobării tacite. În județul Ilfov există:  
• 13 instalații I.P.P.C. din care 9 dețin la acest moment autorizații integrate de 
mediu (4 instalații se află în procedura de reglementare) 10 instalații SEVESO II – 4 
amplasamente cu nivel superior și 6 amplasamente cu nivel inferior;  18 instalații 
COV solvenți. Secretariatul de risc al APM Ilfov a efectuat un nr. de 12 controale 
tematice în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1299/2005, impreună cu 
reprezentanți ai Gărzii Naționale de Mediu-Comisariatul Județean Ilfov și ai 
Inspectoratului pentru Situații de Urgentă din care 2 din care 2 controale au fost 
realizate in scopul scoaterii obiectivelor de sub incindenta directivei SEVESO II; Nu 
au fost înregistrate la nivelul județului  accidente majore, la cele 10 instalații SEVESO 
în care să fie implicate substanțe chimice - Câte un reprezentant al Gărzii de Mediu-
Comisariatul Județean Ilfov, a participat la fiecare ședință a Colectivului de Analiză 
Tehnică, Comitetului Special Constituit și la dezbaterile publice organizate de APM 
Ilfov. S-a realizat şi transmis în termen, către Agenţia Naţională pentru Protecţia 
Mediului, Raportul anual privind starea mediului în România - judeţul Ilfov - 2018 
(15.08.2018). 
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- Anual s-a realizat și s-a publicat pe site-ul APM Ilfov (http://apmif.anpm.ro/) 
Raportul de sinteză privind starea mediului la nivelul județului Ilfov 

La nivelul anului APM Ilfov are în administrare “Staţia automată de monitorizare a 
dozei gamma cu transmisia datelor în timp real”, implementata prin proiect 
PHARE RO 2003/005-551.04.11.01, derulat de ANPM (Procurement of the 
Necessary Equipement for an Adequate Environmental Radioactivity Monitoring and 
Reporting System), care s-a aflat in stare de conservare  ȋn locaţia str. Lucreţiu 
Patrăşcanu, nr. 3, sector 3, Bucuresti; 
- În luna decembrie 2013 staţia automată de monitorizare a dozei gamma cu 
transmisia datelor în timp real, a fost mutată ȋn noul sediu al APM Ilfov din Aleea 
Lacul Morii, nr.1, sector 6, Bucureşti; 
Staţia este ȋn stare de funcţionare, datele meteo şi valorile dozei gamma fiind 
transmise ȋn timp real pe plan local şi la ANPM.  
În anul 2018 nu au fost ȋntrgistrate depăşiri ale valorilor dozelor gamma.   
Pe teritoriul judetului Ilfov se afla doua staţii de monitorizare continuă a calităţii 
aerului - Magurele si Baloteşti, gestionate de catre APM Bucureşti . 
- APM Ilfov prelucrează datele validate de către APM Bucureşti in vederea elaborarii 
planurilor de scurta durata a calității aerului, întocmirii Raportului anual privind starea 
mediului in județul Ilfov și Raportului lunar de sinteză privind starea mediului, la 
nivelul judeţului Ilfov; 
♦ Conform  Legea 104/2014 privind calitatea aerului înconjuror şi HG 257/2015 
privind aprobarea metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a 
planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului 
Consiliul Judetean Ilfov a initiat demararea procesului de intocmire a Planului de 
mentinere  calitate aer iar Primaria Magurele pentru Planul de calitate a aerului  
ambele fiind în curs de realizare 

In cursul lunii noiembrie 2017, Consiliul Judeţean Ilfov a demarat procedura de 
iniţiere a planului de menţinere a calităţii aerului , pentru Judeţul Ilfov conform HG 
257/2015. 
Planul de menţinere a calităţii aerului pentru jud. Ilfov a fost transmis de CJ Ilfov spre 
avizare către APM Ilfov prin adresa 9840/24.08.2018 înregistrata la APM Ilfov cu nr. 
14512/24.08.2018. 
Planul de menţinere a calităţii aerului pentru jud. Ilfov  în urma analizei grupului de 
lucru a fost transmis către Consiliul Judeţean Ilfov  prin adresa nr 17156/16.10.2018 
pentru modificări conform art. 44 sectiunea 5 din HG 257/2015. Consiliul Judetean 

În cazul unor poluări accidentale, APM Ilfov răspunde imediat la orice alertare. De 
asemenea, informează conform Ordinului Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 
2579/09.07.2012 și a Deciziei Președintelui ANPM nr. 340/02.06.2016 pentru 
aprobarea fluxului informaţional-decizional de avertizare-alarmare în cazul producerii 
unor situaţii de urgenţă generate de riscurile specifice Ministerul Mediului și ANPM, 
alte instituții precum: Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Ilfov, 
Instituţia Prefectului și Inspectoratul pentru Situaţii de Urgentă; 
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Ilfov a modificat si refacut PMCA si l-a transmis catre APM Ilfovsi CECA pentru 
analiza si avizare  conform legii mentionate mai sus. 
Planul de calitate a aerului in orasul Magurele a fost finalizat si este supus 
comentariilor publicului conform art. 20 din HG 257/2015. 
Planul de calitate a aerului in orasul Magurele a fost transmis spre avizare catre APM 
Ilfov si apoi catre CECA. 
CECA a transmis observatii de modificare si completare a Planului de calitate a 
aerului, ce au fost transmise catre Primaria oras Magurele. Primaria oras Magurelea 
modificat si refacut PCA si l-a transmis catre APM Ilfov pentru analiza si avizare  
conform legii mentionate mai sus.Planul de calitate aer se află  la CECA, în curs de 
avizare. 
2018, în județul Ilfov, s-au înregistrat 2 poluări accidentale. 
În anul 2018 au fost evaluate cca. 838 rapoarte de încercare transmise de agenții 
economici privind factorii de mediu – aer, apa, sol.. 
 
1.5. Siguranța cetățeanului și nivelul de infracționalitate la nivelul județului  

 
 
Anul 2018 a reprezentat o perioadă  importantă pentru Inspectoratul de Politie al Judetului 

Ilfov, instituţie responsabilă  cu asigurarea stării de securitate in unitatea administrativ-teritorială  
limitrofă municipiului Bucureşti,  capitala României. 
 Obiectivul general l-a reprezentat:  “Asigurarea unui nivel optim de siguranţă publică în IPJ 
Ilfov” 

Acesta a subsumat ca obiective specifice:  
1. Dezvoltarea managementului instituţional 
2. Combaterea criminalităţii generate de grupurile infracţionale 
3. Combaterea evaziunii fiscale 
4. Combaterea criminalităţii stradale 
5. Creşterea fluenţei circulaţiei şi a siguranţei rutiere 
6. Implementarea Strategiei de Prevenire 
7. Promovarea marketingului de imagine 
În scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite, priorităţile managementului au vizat: 

• adaptarea capacităţii de reacţie a structurilor operative la evoluţia criminalităţii; 

• intervenţia promptă la solicitările primite prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de 
Urgenţă „112”; 

• gestionarea situaţiilor de risc ocazionate de evenimentele sociale, politice, culturale şi 
sportive la care este prezent un public numeros; 

• utilizarea eficientă a resurselor.  

 În perioada de referinţă, pe linia monitorizării situaţiei operative au fost implementate și 
actualizare în platforma SIMIEOP un număr de 12532 evenimente. 
Centrul Operaţional și compartimentul Management Stări Excepționale  au elaborat în cursul anului 
2018, un număr de 51 planuri de măsuri sau acţiune, asigurând cu această ocazie monitorizarea 
acţiunilor şi centralizarea tuturor situaţiilor statistice înregistrate de structurile participante şi 
raportarea către eşaloanele superioare. 

Conform statisticii Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Inspectoratul de Poliţie al 
Judeţului Ilfov a fost solicitat prin S.N.U.A.U. 112 de 27.910 apeluri.  

În ceea ce priveşte ponderea apelurilor pe perioade ale anului se constată faptul că în 
perioada verii se înregistrează  o creştere a apelurilor de urgenţă cu aproximativ 28% faţă de 
perioada toamnă/iarnă şi cu aproximativ 48%  faţă de începutul anului.  
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Totodată, poliţiştii compartimentului apeluri de urgenţă au asigurat suportul informaţional 
structurilor operative ale I.P.J. Ilfov, în vederea soluţionării evenimentelor cu efecte deosebite. 
Pe linia asigurării pazei sediului şi controlul accesului, în perioada analizată a fost asigurat 
accesul în sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ilfov pentru 16.520 de persoane.  

În anul 2018, Inspectoratul de Poliţie al judeţului Ilfov  nu s-a confruntat cu evenimente 
generatoare de  crize mediatice. 
 În perioada de referinţă au fost elaborate şi difuzate către mass-media 205 buletine de presă, 
totalizând aproximativ  690 de ştiri pentru mediatizarea activităţilor şi rezultatelor obţinute de 
poliţiştii ilfoveni în prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional.   

Deasemenea, conducerea inspectoratului,  purtătorul de cuvânt si alţi poliţişti desemnaţi au 
prezentat segmente ale activităţii inspectoratului prin 230 apariţii televizate  în cadrul unor emisiuni 
ale media centrale. Totodată au fost realizate 62 transmisii radio, precum şi 290 apariţii în presa 
scrisă. 

În anul 2018, s-a răspuns la peste 1250 solicitări scrise și verbale adresate în baza legii 
544/2001 de jurnaliști  și cetățeni. 

Au fost mediatizate în presa centrală acţiunile de anvergură ale poliţiştilor ilfoveni şi 
rezultatele notabile obţinute în activitatea de prevenire şi combatere a infracţiunilor, de destructurare 
a grupărilor infracţionale,  dar şi cele privind activităţile preventiv- educative. 

Prevenirea şi combaterea criminalităţii a fost abordată pe două paliere: prevenire şi 
combatere. 
 Prevenirea criminalităţii este un domeniu în care, pe baza profilului victimelor evidenţiat 
de analizele socio-psihologice, au fost stabilite următoarele priorităţi de acţiune:  

• reducerea vulnerabilităţii minorilor, atât pe componenta victimală cât şi pe 
cea de delincvenţă juvenilă; 

• reducerea vulnerabilităţii cetățenilor la victimizare în cazul infracţiunilor de 
furt; 

Un volum însemnat de activităţi au fost circumscrise priorităţilor şi s-au derulat în cadrul a 
19 protocoale de colaborare, 113 activități în colaborare cu autorităţile publice locale si 191 
activități  în parteneriat cu unitățile de învățământ, activități ce au avut ca beneficiari 10.769 copii şi 
cadre didactice, în urma cărora au fost publicate în presă un număr de 18  articole. 

Pentru prevenirea criminalităţii au fost concepute şi derulate proiecte punctuale ce au vizat 
categorii de infracţiuni cu tendinţe evolutive, respectiv: 

• Prevenirea furturilor din locuinţă : “Ai grijă de casa ta!”, ”Paza bună trece primejdia 
rea!” 

• Prevenirea delincvenţei juvenile și a victimizării minorilor: „Viața fără violență!” “Stop 
neatenției în trafic” 

 
 

• Prevenirea infracţiunilor cu violenţă : Prevenirea violenței domestice, Prevenirea 
infracțiunilor de tâlhărie 
Combaterea criminalităţii este un domeniu care a făcut obiectul principalei preocupări la 

nivel instituţional. 
Evoluția indicatorilor înregistrați la nivelul Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov cu 

privire la criminalitate relevă o scădere a infracționalității sesizate, cu 4,6% mai puține fapte 
raportat la anul 2018, scaderea datorându-se, în special, infracțiunilor de altă natură înregistrate. 
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Din totalul infractiunilor sesizate, 72,2% sunt infracţiuni judiciare, 17,8% infractiuni de altă 

natură şi 9,92% economico-financiare. 
52% au fost săvârşite în mediul rural, respectiv 6882 de fapte 
Pe categorii de infracţiuni sunt evidenţiate ca trenduri: 
Scăderea cu 0,6% , a infracţiunilor de natură judiciară, de la 9265 la 9210 
Scăderea cu 12,6% a infractiunilor economico financiare sesizate, de la 1449 la 1265 
Scăderea cu 14,2% a infractiunilor de alta natura sesizate, de la 2654 la 2277. 
 
Dintre infractiunile judiciare, infracţiunile contra persoanei se menţin peste  media 

criminalităţii din ultimii șase ani cu 14%, trendul ascendent începând din anul 2013.  
În anul 2018 au fost înregistrate 4209 infracțiuni, cu 3,6% mai multe decât în 2017, când s-

au înregistrat 4054. 
Infracţiunile contra persoanei reprezintă 33% din totalul infracţiunilor sesizate. 
76,12 % infracţiuni contra  vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii,  
17,08% infracţiuni contra libertăţii persoanei,  
1,97 % infracţiuni contra libertății si integrității sexuale 
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CRIMINALITATEA CONTRA PERSOANEI 

 Reprezintă 33 % din totalul infracţiunilor sesizate 

 Comparativ cu 2017, se înregistrează o creștere de + 3,6%.  

 Din totalul infracțiunilor: 18,75 % (2391) sunt loviri și alte violențe, 6,27% (800), 
infracțiuni de vătămare corporală din culpa  iar 4,9 % (626) sunt amenințări. 

Media 14.196 

Crestere cu 3.61 % 
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Măsuri pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor contra persoanei: 

 Tratarea cu celeritate a faptelor  de violenţă mică ce pot degenera în violenţă medie. 

 Fermitate în aplicarea măsurilor privative de libertate.  

 Adoptarea unei atitudini proactive de către agenții de ordine publică 

În perioada analizată în Județul Ilfov au fost comise 6 infracțiuni de omor, cu 3 mai mult 
decât în anul 2017.  

Din cele 6 cauze de omor înregistrate în 2018, în 5 au fost identificați autorii și trimiși în 
judecată, o singură cauză rămânând cu AN 
 Pentru săvârşirea infracţiunilor de omor, au fost reţinute/arestate 10 persoane.  

 Tentativele de omor s-au situat pe un trend ascendent, peste media ultimilor 6 ani, în anul 
2018 , (37.5%) dintre acestea au fost comise în segmentul stradal.  

 
Criminalitatea judiciară  
Activitatea Serviciului de Investigații Criminale s-a axat în anul 2018 pe destructurarea 

grupărilor infracționale ce au comis infracțiuni contra patrimoniului cu mod de operare deosebit, sau 
infracțiuni cu grad mare de violență împotriva persoanei, acordându-se o atenție deosebită și 
activităților pe linie de persoane urmărite atât la nivel național cât și internațional, față de care 
instanțele de judecată au dispus măsuri preventive de arest la domiciliu sau control judiciar. 

 
Furturile sesizate în anul 2018 au scăzut sub media criminalităţii din ultimii șapte  ani (-

23,55%),  însă cu o creștere față de anul 2017, de 7,4% (+209) de la 2821 la 3030. 
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Furturile din locuinţe se menţin sub media ultimilor 4 ani, dar în creștere față de 2017 cu 23 de 

fapte (4,5%) 
 86,1 %  din total sunt fapte cu autor necunoscut 
 58,4 %  săvârşite prin efracţie 
 3,5 %  prin escaladare 
 0,5 % cu chei potrivite/mincinoase  

 

Media 3.744 
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Furturile din societăţi comerciale, au înregistrat un trend ascendent, peste media ultimilor 

7 ani, cu 20,25% mai multe fapte faţă de anul 2017. În anul 2018 au fost înregistrate 576 furturi din 
societăţi comerciale.  

Caracteristic pentru acest gen de infracţiuni este că 42,7 % din total sunt furturi de pe 
rafturile magazinelor. 

22,4% din total au fost săvârşite prin efracţie.  

54,8% sunt înregistrate cu autor necunoscut,  
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Furturile de autovehicule sunt pe un trend ascendent, sub media ultimilor 7 ani, însă cu o 
creștere de 25% faţă de anul 2017. 

           71,1% - fapte cu autor necunoscut. 

                      48,8 %  comise în mediul stradal  
           17 auto recuperate 

 

Media 622 

Media 562 
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În unităţile de învăţământ dinamica criminalităţii evidenţiază faptul că cele 31 infracţiuni 

înregistrate în interiorul sau în zonele limitrofe acestora sunt pe un trend descrescător, față de anul 
precedent, când au fost înregistrate 59 de infracțiuni 
 Pe acest segment s-au luat măsuri suplimentare de prevenţie, unităţile şcolare fiind acoperite 
cu elemente ale dispozitivului curent de ordine şi siguranţă publică, cu predilecţie la orele de 
venire/plecare la/de la şcoală a elevilor. În şcoli au fost prezenţi agenţii de proximitate, dar şi ofiţeri 
sau agenţi de circulaţie pe segmentul educaţiei rutiere. 
 Din constatările rezultate pe parcursul acestor activităţi s-a evidenţiat că: 

87% din infracţiuni sunt săvârşite în incinta şcolilor, iar 12 % în zona adiacentă acestora. 
 67,7% dintre infracţiuni sunt loviri şi alte violenţe iar  19,35% furturi  
 21 de elevi au fost victime ale infracţiunilor, iar 10 elevi autori  

Nu au fost înregistrate infracţiuni grave. 
În 58,43 % din totalul cazurilor produse în incinta școlilor autorii provin din medii 

extraşcolare, ceea ce demonstrează că, în continuare, prioritatea o constituie asigurarea pazei și 
controlului accesului în unitățile de învățământ prin  prezența  activă  a elementului polițienesc în 
proximitatea instituțiilor de învatământ, în intervalele  de afluire/defluire a elevilor la cursuri . 
          Activitățile desfășurate de către polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe 
Periculoase  au fost direcționate către verificarea legalității condițiilor de autorizare, deținere și 
păstrare a muniției și armelor de foc, combaterea braconajului cinegetic, manipularea și depozitarea 
substanțelor toxice, precum și comercializarea materialelor pirotehnice. 

Actiunile au fost concentrate pe intervenţia promptă în situaţiile în care   s-au folosit armele 
încălcând prevederile legale şi pe identificarea persoanelor care deţin arme în mod ilegal. 

Au fost înregistrate 147 infracţiuni la regimul armelor, muniţiilor şi substanţelor periculoase, 
fiind ridicate în vederea confiscării 528 de arme provenite din infracțiuni şi 1565 elemente de 
munitie. 

Au fost constatate 3 evenimente în care s-au folosit arme .În toate cazurile, armele erau 
deţinute în mod legal. 

Au fost anulate 58 de autorizatii si a fost suspendat dreptul de detinere si folosire intr-un caz. 

Au fost desfășurate: 
 94  actiuni si controale pe linie de explozivi, substante periculoase si produse de protectia 

plantelor 

 14 societati comerciale care efectueaza operatiuni cu materiale pirotehnice verificate 

 2500 kg. materiale pirotehnice din categoriile F1-F4 indisponibilizate in vederea confiscarii 

   Media 379 
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 6250  kg. deseuri periculoase indisponibilizate 

 170 kg. produse protectia plantelor indisponibilizate 

   Au fost desfasurate activitati specifice in vederea identificarii detinatorilor ilegali de arme 
si munitii si organizarea de actiuni pentru prevenirea si combaterea infractiunilor de braconaj 
cinegetic. 
      Verificarea respectarii prevederilor legale de catre detinatorii de arme si munitii in vederea 
stabilirii oportunitatii mentinerii/anularii dreptului de port si folosire arma 

 
 
Criminalitatea economico-financiară  
Pe segmentul criminalităţii economico-financiare s-a urmărit creşterea eficienţei în 

combaterea evaziunii fiscale în cele trei domenii prioritare:  tutun, mărfuri agroalimentare, 
construcţii şi materiale de construcţii, 
 Abordarea fenomenului reprezentat de evaziunea fiscală s-a făcut din perspectiva 
constatării unor infracţiuni semnificative ca mod de operare şi prejudiciu. 
 În conformitate cu prevederile Hotararii C.S.A.T. nr.69/2010, privind unele măsuri pentru 
combaterea evaziunii fiscale, au fost derulate activităţi specializate în cooperare cu structuri de profil 
din Ministerul Public, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Justiţiei, Departamentul de 
Informaţii şi Protecţie Internă, Directia Generala Anticoruptie şi Serviciul Român de Informaţii în 
cadrul Grupului de Lucru Operativ. 
      Criminalitatea economico-financiara sesizată reprezintă 9,92% din totalul infracțiunilor 
sesizate, fiind înregistrate în anul 2018, 1265 de fapte, cu 12,69% mai puține față de 2017, sub 
media ultimilor 4 ani. 
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Infracţiunile de evaziune fiscală reprezintă 12,56 % din totalul celor economico-financiare 

sesizate, situându-se pe un trend descendent fata de 2017,  sub media ultimilor 4 ani,  fiind 
înregistrate 159 fapte, cu 33,19 % mai puține . 

Pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală au fost cercetate 28 de persoane. 
Dosarele si cauzele instrumentate in cursul anului 2018 sunt sub media ultimilor 4 ani, cu 

15,5%, iar raportat la anul 2017 cu 33,21 % mai multe. 
Din totalul dosarelor penale instrumentate și soluționate, 36  sunt dosare complexe 
Au fost emise 11  rechizitorii, 
Din totalul de 54 persoane fizice cercetate cu urmărirea penală începută, pentru  25 

persoane au fost dispuse masuri preventive. 
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Pe cele trei  domenii prioritate au fost înregistrate următoarele rezultate: 

• Tutun şi produse din tutun - au fost constatate 10 infracţiuni  și au fost emise 4 rechizitorii. 
 

• Produse agroalimentare - au fost constatate 39 de  infracţiuni, fiind emise 4 rechizitorii. 
 

• Materiale de construcții – au fost constatate 16 infracțiuni, fiind emis 1 rechizitoriu. 
• Alte domenii: au fost emise 2 rechizitorii  

 
Recuperarea prejudiciului 
Prejudiciul recuperat este de 10.074.720 lei, din care în numerar 3519,29 mii lei și în cont 

bancar 267,30 mii lei 
Au fost indisponibilizate bunuri în valoare 6294,14 mii lei 
De asemenea, în  dosarele penale în care s-au desfășurat acte procedurale în baza ordonanței 

de delegare a procurorului a fost recuperat prejudiciu în cursul perioadei analizate prin măsuri 
asiguratorii în valoare de 379.500 mii lei, iar în perioada similară a anului 2017 nu a fost recuperat 
prejudiciu.              

În scopul prevenirii criminalităţii stradale,  Serviciul Ordine Publică a desfăşurat un volum 
foarte mare de activităţi pe linia asigurării ordinii și siguranței publice, atât cu resurse proprii cât şi 
în parteneriat cu alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne.  

Activitatea desfăşurată de efectivele poliţiei de ordine publică din judeţul Ilfov s-a înscris în 
contextul general de îndeplinire a priorităţilor asumate de Poliţia Română. 

Criminalitatea stradală sesizată în anul 2018 a scăzut cu 16,28 % sub media criminalităţii 
din ultimii patru ani şi cu 6,95 % fata de 2017, fiind înregistrate 442 infracţiuni. 

Acestea reprezintă 3,38% din totalul infractiunilor sesizate. 

           43 de infracțiuni au fost constatate în flagrant(-45,6%). 
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Din punct de vedere al infracțiunilor specifice segmentului stradal, sunt evidențiate scaderi 

în privința infractiunilor de  talharie (-30,8%) și  ultraj (-55,5%). 
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Un procent de 9,72% din infracţiunile stradale sunt flagrante 

Măsuri dispuse: 

• Intensificarea și organizarea activității de prevenire, luându-se în calcul  
profilul  victimelor și al autorilor precum și caracteristicile zonelor criminogene; 

• Asigurarea mobilității agenților de siguranță publică raportat la dinamica teritoriala a 
infracționalității. 

Dacă ne raportăm la nivel national:  

 Infracționalitatea stradală sesizată la nivelul I.P.J. ILFOV se situează sub media la nivel 
național 

 - 442 infracțiuni I.P.J. IF, media 483 infracțiuni nivel național – fără DGPMB).    
 Tâlhăriile comise in mediul stradal sesizate la nivelul  I.P.J. ILFOV se situează sub media la 

nivel național 
- 18 infracțiuni I.P.J. IF, media 33 infracțiuni nivel național – fără DGPMB  

 Furturile sesizate la nivelul I.P.J. ILFOV se situează sub media la nivel național  
- 376 infracțiuni I.P.J. IF, media 384 infracțiuni nivel național – fără DGPMB  
 

 
 
În anul 2018 activitățile desfășurate de către Serviciul Rutier și formațiunile rutiere, s-au axat 

pe prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, înbunătățirea 
sistemelor de siguranță pe drumurile publice prin montarea de separatoare de sens pe drumurile 
naționale ce reprezentau riscuri majore de accidente, precum și aplicarea unor marcaje și montarea 
de indicatoare rutiere. 

O atenție deosebită a fost acordată activității de eficientizare a prezenței polițiștilor rutieri în 
stradă în scopul îmbunătățirii fluenței traficului rutier precum și creșterii gradului de siguranță 
rutieră.  

În anul 2018 pe reţeaua de drumuri de pe raza unităţii administrativ teritoriale a judeţului 
Ilfov, au avut loc un număr de 222 accidente rutiere grave, soldate cu 50 de morţi, 200 răniţi grav şi 
819 răniţi uşor.  
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Prin prezenţa activă a poliţiştilor rutieri în teren s-a reuşit în mare măsură estomparea 

dinamicii accidentelor rutiere, politistii Serviciului Rutier efectuând in 2018,  131 misiuni cu 
delegatii si coloane oficiale si 60 insotiri transporturi agabaritice.  

Accidentele rutiere grave sunt pe un trend descendent, -58 de accidente, comparativ cu 
anul 2017. 
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Numărul persoanelor rănite grav a crescut cu 8,7% de la 184 în 2017 la 200 în 2018, iar al 
celor rănite uşor a scazut cu 13,6%.  

Numărul persoanelor decedate în accidente rutiere a scăzut cu 20,7%, de la 65 
înregistrate în 2017, la 50 în 2018. 

 În vederea îndeplinirii obiectivului s-a acţionat cu prioritate pentru combaterea principalelor 
cauze generatoare ale  accidentelor, şi anume:  

 Viteză neadaptată la condițiile de drum; 
 Neacordare prioritate auto; 
 Traversare neregulamentară pietoni; 
 Neacordare prioritate pietoni. 

 
În anul 2018 contravențiile aplicate prev. de O.U.G. nr. 195/2002 actualizată și H.G. nr. 

85/2003 au fost în valoare de 27 694 190 lei. 
I.P.J. ILFOV se situează pe primul loc la nivel național la numărul sancțiunilor 

contravenționale aplicate (108.296). 
Sancțiunile aplicate pentru depășirea vitezei regulamentare dețin cea mai mare pondere în 

totalul sancțiunilor aplicate în cazul principalelor cauze generatoare (22%). 
Au fost desfășurate acțiuni de combatere a principalelor cauze generatoare, fiind aplicate 

24.208 sancțiuni contravenționale pentru vitezaă, 8.398 pentru indisciplină pietoni, 2.578 pentru 
neacordare de prioritate pietoni și 1.194 pentru neacordare prioritate auto.               

Serviciul Criminalistic în anul 2017 a participat la un număr de  3428 cercetări la faţa 
locului, ocazie cu care au fost ridicate  98.446 urme și mijloace materiale de probă de toate genurile 
(biologice, microurme, înscrisuri, materie). 

Cu ajutorul sistemului AFIS şi prin comparaţii dactiloscopice la cerere cu un cerc de suspecţi 
au fost identificate 57 persoane. 

În baza de date NBIS-CDN au fost implementate şi verificate fişele întocmite pentru 104 
persoane dispărute şi 25 cadavre cu identitate necunoscută.  

Serviciul pentru Actiuni Speciale  a acordat sprijin de specialitate formaţiunilor operative, 
acționând pentru prevenirea și combaterea săvârșirii infracțiunilor cu violență, și nu în ultimul rând 
pentru dezvoltarea capacitatii operationale, însumând  un numar de  700 de misiuni, după cum 
urmează :  

- 142 percheziţii domiciliare sau la sediile unor persoane juridice,  
- 260 escorte, 
- 78 supravegheri operative,  
- 13 transporturi speciale,  
- 2 acțiuni de prindere în flagrant,  
- 16 acțiuni de menținere a ordinii publice la diferite manifestări, 

 
 

 Din  punct de vedere al infracțiunilor stradale sesizate, lanivelul I.P.J.Ilfov se observă o  scădere, 
față de 2017(3,8%). 

 Numărul dosarelor cu A.N. înregistrate este în creștere (cu 389 mai multe), 
 Se observă o scădere (-979 dosare) față de 2017 a numărului de dosare cu A.C. înregistrate, 

numărul acestora din punct de vedere al soluționării  fiind în creștere (1.151dosare). 
 Numărul măsurilor preventive este în creștere (cu 24 măsuri preventive mai mult), căt și 

numărul persoanelor arestate, cu5 arestați preventive mai mult față de 2017. 
 Din punct de vedere al siguranței rutiere,  se observă o scădere a numărului de accidente (cu 58 

accidente mai puțin), numărul de personae decedate fiind în scădere (50 persoane decedate, cu 
15 mai puține față de 2017). 
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 Au fost aplicate un număr de 108.296 de sancțiuni contravenționale la regimul rutier, cele mai 
multe dintre acestea fiind aplicate pentru depășirea vitezei regulamentare (22%). În 2018 
contravențiile aplicate prev.de O.U.G. nr.195/2002 actualizată și H.G.nr.85/2003 au fost în 
valoare de 27.694.190 lei. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov s-a înfiinţat la data 

de 07.01.2015, în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 89 din 23.12.2014, prin 
reorganizarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti şi 
a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Codrii Vlăsiei” al Judeţului Ilfov.  

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov are misiunea de 
prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de urgenţă din zona de competenţă a marii unităţi, 
având ca scop pregătirea şi protecţia populaţiei, asigurarea condiţiilor necesare supravieţuirii în 
situaţii de urgenţă, protecţia valorilor culturale, arhivistice, de patrimoniu şi a bunurilor materiale, 
precum şi a mediului, desfăşurării pregătirii profesionale a personalului, organismelor specializate şi 
serviciilor de urgenţă, executarea intervenţiei operative pentru limitarea şi înlăturarea efectelor 
situaţiilor de urgenţă. 
 Cadrele Inspecţiei de Prevenire au desfăşurat în anul 2018 un număr de 1029 instruiri în 
domeniul apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile: 923 la operatori economici, 299 la 
instituţii şi 8 la localităţi.  
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            S-au executat 232 de exercitii de alarmare, evacuare și intervenție la incendiu, 19 de 
alarmare publică, 5 exerciții de alarmare, evacuare și intervenție la locul de muncă în situații de 
urgență și 126 exerciţii desfăşurate cu SVSU/SPSU (desfășurate cu SVSU – 57, desfășurate cu 
SPSU – 107) şi 498 activităţi preventive derulate în comun cu serviciile voluntare pentru situaţii de 
urgenţă la 457 gospodării cetăţeneşti şi 33 de asociaţii/societăţi agricole cu personalitate juridică din 
localităţile judeţului Ilfov (informări preventive). 
 Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă, în anul 2018, a fost desfăşurată în conformitate 
cu planurile de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă, aprobate prin ordin al Prefectului 
judeţului Ilfov. În acest sens au fost desfăşurate următoarele activităţi: 

 activităţi de pregătire a elevilor, în baza Protocolului privind pregătirea în domeniul 
situaţiilor de urgenţă a copiilor, elevilor şi studenţilor din învăţământul naţional 
preuniversitar şi superior, încheiat între Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Educaţiei 
Naţionale nr. 62170/9647/2013. 

 concursurile cercurilor tehnico-aplicative de elevi „Prietenii pompierilor” şi "Cu viaţa mea 
apăr viaţa" etapa pe municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, la care au participat 41 de 
echipaje. 

 pregătire cu personalul angajat în sistemul administraţiei penitenciarelor/ persoane private de 
libertate din penitenciare: 9 activităţi de instruire şi 6 exerciţii la care au participat un număr 
de 784 de persoane; 

 personalul unităţii a participat la 151 de comisii pentru examinarea participanţilor la 
programele de formare profesională şi de evaluare în vederea autorizării furnizorilor de 
formare profesională a adulţilor. 

 convocări semestriale de pregătire a şefilor S.V.S.U., procent de participare la activităţi: 35% 
 convocări semestriale de pregătire a şefilor S.P.S.U., procent de participare la activităţi: 63% 
 etapa judeţeană a concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii 

de urgenţă la care au participat 17 loturi dintre care 16  echipaje reprezentând serviciile 
private pentru situaţii de urgenţă şi un echipaj al serviciului voluntar pentru situaţii de 
urgenţă. 

 În anul 2018 au fost efectuate un număr de 3563 controale care au vizat, cu preponderență, 
obiective de investiție, instituții, operatori economici și localități.  
 Pe timpul desfăşurării activităţilor de prevenire a situaţiilor de urgenţă, Inspecţia de 
Prevenire a constatat 6985 deficienţe, din care 235 au fost înlăturate operativ pe timpul executării 
controalelor, iar 6860 deficienţe constatate au fost sancţionate contravenţional. Deficienţele 
constatate care nu au putut fi înlăturate pe timpul controalelor au fost analizate cu factorii de decizie, 
stabilindu-se măsuri concrete pentru eliminarea acestora. 
 Pentru încălcări ale legislaţiei în domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă au fost aplicate 
6860 sancţiuni contravenţionale principale (6060 avertismente şi 817 amenzi contravenţionale) în 
cuantum de 3.248.300 lei, din care: 

 6696 sancţiuni în domeniul apărării împotriva incendiilor (5912 avertismente şi 784 
amenzi în cuantum de 3147000lei); 

 125 de sancţiuni în domeniul protecţiei civile (122 avertismente și 3 amenzi în 
cuantum de 6500lei); 

 46 de sancţiuni în alte domenii de competență (16 avertismente și 30 amenzi în 
cuantum de 94800 lei) 

 10 avertismente la amplasamentele SEVESO. 
 De remarcat pentru acest an este faptul că timpul repartizat pentru control s-a dovedit a fi 
folosit cu eficienţă de către cadrele inspecţiei, neregulile identificate fiind cu preponderenţă de ordin 
tehnic, iar o parte dintre acestea fiind soluţionate pe timpul controlului. 
 Asistența tehnică de specialitate s-a materializat prin soluționarea unui număr de  
6654 solicitări. Cele mai multe cereri de asistență tehnică au vizat activitatea de avizare-autorizare 
(5870), celelate solicitări fiind: 
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♦ pe segmentul prevenirii incendiilor – 753 

♦ pe linia prevenirii dezastrelor – 23 

♦ pe alte segmente de activitate – 8 
 În anul 2018 s-au emis 1127 avize şi 450 autorizaţii privind securitatea la incendiu, 192 avize 
protecţie civilă şi 17 autorizaţii privind protecţia civilă, iar 1398 de cereri privind avizarea 
(1283 securitate la incendiu şi 106 protecţie civilă) şi 606 cereri privind autorizarea (596 securitate 
la incendiu şi 10 protecţie civilă) au fost respinse. De asemenea, au fost emise 874 de autorizații de 
securitate la incendiu emise la obiective care funcționau fără acest act administrativ. 

Au fost emise 942 avize favorabile în vederea executării de transporturi deşeuri periculoase,  
2 avize la plan de urgenţă internă, 13 avize favorabile pentru planurile de evacuare în situaţii de 
urgenţă şi 11 acorduri pentru organizarea jocurilor cu articole pirotehnice, precum şi 8 acorduri 
(adrese) pentru comercializare articole pirotehnice categoria I. 
 De asemenea, în anul 2018 au fost emise următoarele avize la servicii voluntare şi private 
pentru situaţii de urgenţă: 

 avize la servicii private pentru situaţii de urgenţă (SPSU) proprii: 3 avize pentru înfiinţare şi 
1 sector de competenţă şi 3 avize pentru desfiinţare, 9 avize de extindere a activităţii; 

 avize la servicii private pentru situaţii de urgenţă constituite ca societăţi comerciale (SPSU 
SC): 2 avize pentru înfiinţare, 1 aviz pentru sector de competenţă, 2 avize de extindere a activităţii, 2 
avize pentru desfiinţare SPSU. 
 Activitatea de coordonare, îndrumare  şi verificarea modului de întocmire a planurilor de 
evacuare în situaţii de urgenţă de la nivelul instituţiilor/operatorilor economici, s-a concretizat astfel:  

o nr  planuri primite la ISU B-IF – 16 
o nr planuri avizate – 7 
o nr. planuri respinse – 9 

 Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Dealul Spirii” București Ilfov a acționat pentru 
gestionarea a 100.685 situații de urgență cu o medie de 275,8 intervenții/zi. Situațiile de urgență 
gestionate de inspectorat, reprezintă peste 23% din totalul acțiunilor de intervenție la nivel național. 
 La nivelul unităţii s-au înregistrat 8412 deplasări fără intervenţie reprezentând 8,35% din 
total intervenţiilor şi 912 alerte false reprezentând 0,91% din total intervenţiilor.    
 Din totalul de 100.685 de situații de urgență la care au fost solicitate să intervină subunitățile 
inspectoratului, aproximativ 75% dintre acestea, reprezintă intervenții pentru acordarea primului 
ajutor cu o medie de 200 intervenții/zi. 
 Numărul persoanelor asistate și salvate pe timpul acțiunilor de intervenție a depășit 80.000, 
astfel: 

 asistați medical de către echipajele de prim ajutor calificat : 77206 adulți și 6305 copii ; 
 salvați pe timpul acțiunilor de stingere a incendiilor 427 adulți și 53 copii. 

  Timpul mediu de răspuns al echipajelor specializate (timpul scurs din momentul alertării 
până în momentul sosirii primelor echipaje la locul evenimentului) înregistrat la nivelul zonei de 
competență în anul 2018, a fost de: 

 în mediul urban: 8 minute si 42 secunde; 
 în mediul rural:14 minute și 41 secunde. 

 În anul 2018 au fost gestionate un număr de 1513 misiuni cu forţe şi mijloace în teren şi 
monitorizate unui număr de peste 4800 alte evenimente. În vederea 
gestionării/monitorizării/participării la misiunile specifice s-a participat la un număr de 231 şedinţe 
de cooperare organizate de către S.P.P., D.G.J.M.B., D.G.P.M.B., M.A.I., sau de către  organizatorii 
de evenimente și la un număr de 19 recunoaşteri în teren în vederea documentării și organizarea în 
bune condiții a misiunilor. 
 În vederea gestionării situaţiilor de urgenţă de la nivelul Municipiului Bucureşti și județului 
Ilfov, conform Hotărârii Guvernului Nr. 1491 din 9 septembrie 2004, au fost constituite Comitetul 
Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă / Comitetul Județean pentru Situații de Urgență 
Ilfov  fiind organizate şi desfăşurate 20  de ședinţe ordinare și extraordinare. 
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 La realizarea atribuţiilor şi sarcinilor ce le revin comitetelor, la apariţia unor situaţii de 
urgenţă sau în caz de normalitate, şi-au adus contribuţia toţi membrii acestuia, în funcţie de natura 
activităţilor specifice fiecăruia. Un rol determinant l-a avut Centrul Operaţional al ISUBIF care a 
asigurat informarea permanentă a preşedinților CMBSU/CJSU Ilfov cu privire la evenimentele 
deosebite produse şi evoluţia acestora. 
 În anul 2018 au fost înregistrate un număr de 541 acțiuni de intervenție pe linie de protecţie 
civilă din care: 

 390 acțiuni de intervenție în Bucureşti; 
 149 acțiuni de intervenție în Ilfov; 
 2 acțiuni de intervenție în judeţele limitrofe. 

 Pe linia documentelor operative, în anul 2018, prin Centrul Operaţional – Secretariatul 
Tehnic Permanent în cadrul CMBSU şi CJSU Ilfov s-au întocmit şi actualizat o serie de documente, 
cele mai importante fiind: 

 actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor şi a schemei cu riscurilor 
teritoriale de la nivelul municipiului Bucureşti; 

  actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor şi a schemei cu riscurilor 
teritoriale de la nivelul județului Ilfov; 

 întocmirea Catalogului municipiului Bucureşti şi catalogului judeţului Ilfov cuprinzând 
clasificarea operatorilor economici, instituţiilor publice şi unităţilor administrativ teritoriale 
din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice; 

 întocmirea planului municipiului București şi a planului  județului Ilfov pentru asigurarea 
resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul  

 actualizarea planului operațional de intervenție în cazul producerii de accidente de aviație 
civilă la nivelul municipiului București și județului Ilfov. 

 În anul 2018, echipajele echipajele SMURD au intervenit la 87749 de solicitări, rezultând o 
medie de 200 intervenții / 24 ore. Dintre acestea 80191 sunt intervenții proprii, iar 7558 sunt 
intervenții în sprijin. 

          
  
 Față de anul 2017, se constată o creștere a numărului de intervenții cu 15,73 % (de la 
75819 de solicitări la 87749 de solicitări). 
 Din totalul de 80191 intervenții proprii, se constată o creștere a numărului intervențiilor 
acționate cu 18,26 %(de la 65683 la 77678) şi o scădere a numărului intervențiilor neacționate 
cu   7,40 % (de la 2699 la 2513). 
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 Media zilnică de intervenţii a unui echipaj de prim-ajutor calificat tip B a fost de 13,7 
intervenţii / zi în anul 2018, înregistrându-se o creştere semnificativă cu 2,1 intervenţii / zi , 
comparativ cu anul 2017 (11,6 intervenţii / zi). 
  
Statistica distribuţiei intervenţiilor pe tipuri de echipaje în anul 2018 şi analiza comparativă a 
acestora faţă de cea înregistrată în anul 2017 se prezintă astfel: 
 

TIPUL ECHIPAJULUI 
Intervenții 

2017 
Intervenții 

2018 

echipajele de intervenţie pe ambulanţele de prim ajutor tip „B” 63435 72954 

echipajele de intervenţie pe ambulanţa tip „C” UTIM, UTIM 
NN şi DSM 

7492 8375 

echipajele de intervenţie pe motocicletă SMURD 1887 2259 

echipajele de intervenţie pe elicopter, ATPVM, ASASPAD, 
ASASD, echipaje PP 

3005 4161 

 
 În anul 2018, numărul persoanelor asistate a crescut cu 15% faţă de cel înregistrat în anul 
2017, de la 71163 la 83511 persoane. 

Persoane asistate 

 

 Analiza stopurilor cardio respiratorii: 
 În anul 2018, numărul solicitărilor pentru intervenţia la stopuri cardio-respiratorii a crescut 
cu 23% faţă de cel înregistrat în anul 2017 (de la 2004 la 2472 solicitări). 

 

 În anul 2018,echipajele SMURD PA-Tau înregistrat un timp mediu de deplasare la caz în 
mediul urban de 8 min 27 sec şi în mediul rural de 13 min 36 sec. 
 Timpul mediu de intervenție al echipajelor SMURD PA-T în anul 2018 față de cel 
înregistrat în anul 2017, a scăzut cu 7,5 % (de la 43 min la 40 min).  
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 În funcție de modificările/ completările survenite față de datele inițiale, s-a procedat 
permanent la actualizarea Planului Roșu de Intervenție la nivelul municipiului București și 
județului Ilfov, inclusiv corespondență cu I.S.U.J.-urile limitrofe în acest sens. 
 La nivelul inspectoratului, prin Centrul de  Formare şi Pregătire în Descarcerare şi Asistenţă 
Medicală de Urgenţă, se  asigură organizarea, conducerea şi evaluarea activităţilor de pregătire în 
domeniul asistenţei medicale de urgenţă şi descarcerării a personalului din cadrul inspectoratelor 
pentru situaţii de urgenţă şi unităţilor din Ministerul Afacerilor Interne, precum şi a altor organe ale 
statului (unităţi din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Serviciile Publice Salvamont) din 
București și din județele arondate. În acest sens, la CFPDAMU au fost pregătiţi un număr de 555 
persoane la următoarele cursuri şi stagii de pregătire: 

o cursul de acordare a primului ajutor calificat, descarcerare și operațiuni de salvare: 67 de 
cursanţi din care 56 de absolvenţi, 10 respinşi şi 1 retras; 

o cursul de consolidare a cunostintelor si dobândire de noi competențe- prim-ajutor calificat: 
26 de cursanţi din care 25 de absolvenţi şi 1 retras; 

o stagiul de pregatire a personalului paramedical absolvent al cursului de prim-ajutor calificat, 
descarcerare si operatiuni de salvare: 154 de cursanţi din care 141 de absolvenţi, 6 respinşi şi 
7 retraşi; 

o stagiul de pregătire a personalului paramedical absolvent al cursului de consolidare a 
cunoștințelor și dobândire de noi competențe- prim-ajutor calificat: 5 cursanţi absolvenţi; 

o cursul de pregătire a voluntarilor în acordarea primului ajutor de bază: 51 de cursanţi din 
care 50 de absolvenţi şi 1 respins; 

 În conformitate cu prevederile Ordinului Inspectorului Sef nr. 2/18/I - BIF din 12.04.2018 
privind organizarea şi desfăşurarea formării profesionale continue a personalului operativ din 
subunităţile de intervenţie ale I.S.U.”D.S.” B.-IF. cu modificările și completările ulterioare în 
perioada octombrie – decembrie 2018, s-a desfășurat evaluarea teoretică și practică pe linia 
acordării primului ajutor calificat a personalului paramedical. 

 În urma analizării notelor obținute s-a constatat că 1935 paramedici au fost evaluați 
dintre care 12 voluntari şi 16 voluntari contractuali din cadrul SVSU Voluntari, iar 12 
paramedici au obținut calificative necorespunzătoare prin note care se încadrează prevederilor 
ISU 06/2018 (nota mai mică ca 5 la una din probe și media mai mică ca 6). 

Pe parcursul anului 2018, personalul paramedical a fost verificat prin sondaj referitor la modul 
de completare a documentelor operative, precum și timpii de intervenție și de decontaminare. 

Au fost constatate unele situații în care se observă că timpul de decontaminare de nivel înalt 
este mai mare decât prevede producătorul substanțelor de decontaminare, iar modul de utilizare a 
acestor substanțe și timpul de imersie a materialelor termostabile și termolabile nu este 
cunoscut/respectat de către toți paramedicii. 
 În conformitate cu Proiectul aprobat și finanțat în baza Hotărârii nr. 100/26.05.2011 a 
Consiliului General al Municipiului București, s-a construit Centru Municipal Integrat pentru 
Situații de Urgență, situat în imobilul din șos. Cotroceni nr. 34, sector 6, București în scopul de a 
reuni toate dispeceratele instituțiilor și serviciilor implicate în procesul de gestionare a situațiilor de 
urgentă din municipiul București. 
 Având în vedere dispoziția Secretarului de Stat, Șef al Departamentului pentru Situații de 
Urgență nr. 545 din 18.06.2018, începând cu data de 11.06.2018, personalul din cadrul ISU 
București-Ilfov și cel din cadru UPU-SMURD București care își desfășoară activitatea în 
dispeceratul ISU-SMURD, operează în noua locație situată în Șoseaua Cotroceni, nr. 34, sector 6, 
București. 

 
 În anul 2018, la nivelul dispeceratului ISU B-IF s-au gestionat 283963 apeluri prin 112 din 
care 183553 pe linie SMURD.  
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1. 18.11.2018 incendiu S.C. Angst SRL, şos. Bucureşti-Târgovişte nr. 193, oraş 
Buftea, jud. Ilfov, care are ca obiect de activitate producția si prepararea cărnii precum și 
comercializarea produselor alimentare. 

Evenimentul a constat în producerea unui incendiu în zona bucătăriei, care în scurt timp s-
a propagat și la acoperişul halei prin tubulatură, arderea manifestându-se violent şi cu degajări 
mari de fum şi gaze toxice la întreaga clădire. 

La intervenție au participat următoarele forţe de intervenţie: 
- autospeciale: 17 ASAS, 3 AspISI, 1 AspID, 1 PA, 1 UTIM, 1 PCM; 
- personal: 145 de cadre militare dintre care 15 ofițeri și 130 subofițeri. 

 
 

2. 23.11.2018 incendiu str. Toamnei nr. 4, sat Dudu, comuna Chiajna, jud. Ilfov a cărui 
destinație este „clădire civilă de locuit” 

Incendiul se manifesta cu flacără deschisă și degajări mari de fum la interiorul mansardei 
blocului de locuinţe, fiind propagat la vecinătăți, precum și la acoperiș. 

La intervenție au participat următoarele forţe de intervenţie: 
- autospeciale: 31 ASAS, 5 AspISI, 2 AspID, 6 PA, 1 UTIM, 1 PCM; 
- personal: 196 de cadre militare dintre care 17 ofițeri, 1 mm și 178 subofițeri. 

 
 

  
 La nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov,  în anul 
2018, au fost desfășurate 339 exerciții cu forțe și mijloace în teren, inițial fiind planificate un nr. 
de 292 de exerciții. Cele 48 de exerciții executate suplimentar au fost desfășurate în vederea 
creșterii gradului de pregătire a personalului pentru intervenție şi ca urmare a ordinelor eșaloanelor 
superioare, a activităților de prevenire şi pregătire a personalului din obiective şi a dezvoltării 
cooperării interinstituționale. 
 La 2 exerciții din cele organizate la nivelul unității (trimestrul I şi IV), a fost declanșat 
Planul Roșu de Intervenție. 
 În perioada 13.10.2018 -17.10.2018 a avut loc EXERCIȚIUL INTERNAŢIONAL 
PRIVIND ANTRENAREA STRUCTURILOR DE CONDUCERE ȘI RĂSPUNS ÎN CAZUL 
PRODUCERII UNUI SEISM MAJOR „ModEx 2018”. Unitatea a participat la un număr de 433 
de misiuni printre care cele mai numeroase au fost de stingere a incendiilor,căutare-salvare, 
asistență medicală de urgență şi prim-ajutor calificat. 
 

 În anul 2018, la nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Dealul Spirii” Bucureşti-
Ilfov  s-au desfăşurat 2 exerciţii de alertare cu toate structurile inspectoratului. 
 Pregătirea personalului operativ cuprinde ansamblul activităților teoretice şi practice 
desfășurate cu efectivele din subordine, în scopul însușirii, cunoașterii şi îndeplinirii atribuțiilor 
funcționale, formării şi perfecționării deprinderilor necesare îndeplinirii misiunilor şi menținerii 
capacității de intervenție. 
  Formarea profesională continuă, fără scoatere de la locul de muncă, pe post, a 
personalului operativ  
 Pregătirea de specialitate s-a desfășurat prin ședințe teoretice şi practice (inclusiv 
recunoașteri în teren şi exerciții) la nivelul personalului operativ, echipaj/echipă sau tură de serviciu. 
 Comparativ cu anul 2017 când s-au executat 1716 de recunoaşteri în teren, în anul 2018 s-au 
executat 2035 de recunoaşteri în teren, observându-se o creştere semnificativă a numărului 
acestora cu un procent de 18,58 %. 
 Evaluările anuale ale personalului la pregătire de specialitate, s-au desfășurat în perioada 
04.09.2018 – 20.12.2018, în conformitate cu prevederile ordinului de pregătire emis de inspectorul 
șef pentru anul de pregătire 2018-2019, pe baza competențelor: stingerea incendiilor, paramedic etc. 
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Nr. 
crt. 

Structură Efectiv 
încadrat 

Efectiv 
verificat 

Calificative obţinute la  
pregătire de specialitate 

E FB B M C NC 
1. G.I. 1 389 378 0 97 279 2 0 0 
2. G.I. 2 478 443 0 222 221 0 0 1 
3. G.I. 3 499 477 1 234 240 0 2 0 
4. G.I. 4 426 421 0 276 145 0 0 0 
5. G.I. 5 367 314 0 153 161 0 0 0 
6. G.S.S. 297 271 1 161 109 0 0 0 

TOTAL I.S.U. “D.S.” B.-IF. 2456 2304 2 1143 1155 2 2 1 

Din cauza lipsei de muniție de la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, în 2018 nu s-au 

efectuat trageri cu armamentul din dotare. 

 În anul 2018, lotul inspectoratului a participat la etapa III - faza zonală a Concursurilor 
Serviciilor Profesioniste pentru Situaţii de Urgenţă, unde a obţinut locul I. 
   
 Dintr-un număr total de 2837 de persoane verificate la educație fizică, 201 sunt ofiţeri, 39 
maiştri militari, 2595 subofiţeri şi 2 s.g.p. 
 Ofiţerii au obţinut următoarele calificative: E- 8 (3,98%) cadre; FB – 153 (76,20 %) cadre; 
B – 26 (12,93%) cadre; 9 cadre nu au fost evaluate (4,47%). 
 Maiştri militari au obţinut următoarele calificative: FB – 32 cadre (82,05%); B – 4 cadre 
(10,25%); C – 1 cadru (2,56%); 2 cadre nu au fost evaluate (5,12%). 
 Subofiţerii au obţinut următoarele calificative: E - 107 cadre (4,12%); FB – 1452 cadre 
(55,95%); B – 910 cadre (35,06%); C – 30 cadre (1,15%); M – 2 cadre (0,07%); 96 cadre nu au fost 
evaluate (3,69%). 
 S.g.p. au obţinut următoarele calificative: FB - 1; B – 1. 
 Analizând rezultatele obţinute, se poate aprecia că în ansamblu, nivelul de pregătire fizică 
al personalului este unul ridicat şi uniform, majoritatea personalului obţinând calificativele FB şi  
 Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a 
personalului cu funcţii de conducere şi atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă din administraţia 
publică locală şi din servicii descentralizate şi deconcentrate, a fost realizată în cadrul Centrului 
Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă Craiova din subordinea CNPPMSU Ciolpani, astfel: 

− cursuri de pregătire a preşedinţilor şi vicepreşedinţilor C.L.S.U. organizate la Centrul Zonal 
de Pregătire de Protecţie Civilă – Craiova: 

o municipiul Bucureşti planificat/realizat: 6/1; 
o judeţul Ilfov planificat/realizat: 24/3; 

− cursuri de pregătire pentru secretarii primăriilor din judeţului Ilfov/ sectoarelor municipiului 
Bucureşti: 

o municipiul Bucureşti planificat/realizat: 4/2; 
o judeţul Ilfov planificat/realizat: 21/0; 

− curs de formare inspector de protecţie civilă/ cadru tehnic cu atribuţii în domeniul apărării 
împotriva incendiilor, șefi servicii voluntare/private pentru situaţii de urgenţă: 

o municipiul Bucureşti planificat/realizat: 2/11; 
o judeţul Ilfov planificat/realizat: 2/1. 

  
 În conformitate cu Planurile de Pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă, aprobate prin 
ordin al Prefectului municipiului Bucureşti, respectiv Prefectul judeţului Ilfov au fost organizate şi 
desfăşurate 12 convocări pe linia situaţiilor de urgenţă, din care 7 au fost cu directorii unităţilor de 
învăţământ. 
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 Ca urmare a solicitărilor adresate ISU “Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov de către instituţii sau 
organizaţii non-guvernamentale (Institutul de Studii pentru Ordine Publică, Unitatea Specială de 
Intervenție în Situații de Urgență,  Şcolile nr. 113, nr. 80 și nr. 81, Școala Specială C-tin Păunescu 
etc. ) sau în cadrul evenimentelor culturale (Noaptea Muzeelor, BIAS – Romaero Băneasa, Ziua 
Pompierilor, Olimpiada copilăriei și Noaptea cercetătărilor) pe parcursul anului 2018 s-au realizat 
52  de prezentări privind acordarea de prim-ajutor calificat cu peste 2.300 de participanţi. 
 Din punct de vedere al resurselor umane, activitățile proiectate și realizate pe parcursul 
anului 2018, au fost subsumate scopului de orientare și dezvoltare a planurilor de activitate care să 
permită folosirea eficientă a resurselor umane, gestiunea datelor de personal, recrutarea și 
selecționarea personalului, formarea şi dezvoltarea profesională, evaluarea performanțelor 
profesionale, prevenirea și protecția lucrătorilor.  Situaţia personalului la sfârşitul anului 2018, se 
prezintă astfel: 

 În 2018 au fost emise un număr de 2049 ordine de personal ale inspectorului şef (1 secret 
de serviciu şi 2048 nesecrete) privind încadrarea în funcţii, împuterniciri, treceri în rezervă, mutări, 
schimbări din funcţie, prelungirea şi încetarea contractelor de angajare ale unor gradaţi profesionişti, 
cursuri și concedii de studii, concedii creștere copil și concedii paternale 
 Activitatea logistică a avut un rol essential în scopul îndeplinirii misiunilor unităţii prin 
menţinerea în stare de operativitate a tehnicii de luptă, asigurarea unei bune exploatări a întregului 
parc auto-moto şi îmbunătăţirea condiţiilor de lucru ale personalului. 

 Secţia Tehnică 
La 31 decembrie 2018, inspectoratul dispunea de un parc auto constituit dintr-un nr. de 450 

autovehicule (din care 7 motociclete), grupate astfel: 
 356 (29 ca rezerva de înlocuire) alocate la drepturi de consum; 
 2 cu care asigurăm logistic Serviciul Medical nr. 4 (alocate la drepturi de consum); 
 4 plus dotare (2ASpFGI şi 2 ASAS); 
 90 nealocate, dintre care 72 scoase din funcţiune în vederea casării. 

 
 

 
 Pe ansamblu, starea tehnică şi de întreţinere a mijloacelor auto din dotarea inspectoratului, 
este bună, având în vedere faptul că din totalul de 358 autovehicule alocate la drepturi, 262 mijloace 
auto sunt în intervenţie, rezultând aşadar un procent de 26,8 % mijloace auto scoase din 
intervenţie datorită defecţiunilor tehnice. 

Trebuiesc apreciate eforturile deosebite pe care le-a depus personalul inspectoratului 
pentru menţinerea la un nivel ridicat al coeficientului de stare tehnică, având în vedere următoarele 
aspecte: 

 60% din întreg parcul auto are o vechime în exploatare de peste 10 ani, iar dacă ne referim 
la tehnică de luptă, 66% din autospecialele de intervenţie au o vechime în exploatare de peste 
10 ani; 
 40% din mijloacele auto din înzestrare au rulaje de peste 100.000 km echivalenţi; 
 exploatarea autospecialelor de intervenţie se efectuează în condiţii grele şi timp îndelungat; 
 dotarea insuficientă a atelierelor şi a punctelor de asistenţă tehnică cu utilaje, aparate sau 
scule necesare reparării autovehiculelor; 

 Ofiţeri 
Maiştri 
militari 

Subofiţeri 
Funcţionari 

publici 
Personal 

contractual 
Gradaţi 

profesionişti 
Posturi vacante 55 6 173 6 16 0 

Procent încadrare 78,40% 86.95% 93.84% 0% 61.90% 100% 
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 aprovizionarea foarte dificilă a unor subansamble sau piese de schimb din componenţa 
instalaţiilor speciale ale tehnicii de luptă (datorită modernizării şi apariţiei unor noi tipuri de 
instalaţii, acestea au fost scoase din fabricaţie). 

 Faţă de necesarul prevăzut în tabela de înzestrare, inspectoratul se confruntă cu importante 
deficite, totalizând 214 de mijloace auto, din care 126 autospeciale şi 88 autovehicule de transport. 
 Din perspectiva vechimii în exploatare, din cele 446 autovehicule existente, 15% au o 
vechime de sub 5 ani, 25%  au o vechime între 5 şi 10 ani, iar 60% din cele existente au o vechime 
de peste 10 ani. 

 
 Totodată din perspectiva rulajului efectuat de către autovehicule pe toată durata de 
funcţionare a acestora, ponderea acestora la nivelul inspectoratului este următoarea: 37% din 
autovehiculele, au rulaje efectuate sub 50.000 km, 23%  au rulaje efectuate intre 50.000 – 100.000 
km, 29% au rulaje efectuate intre 100.000 – 200.000 km si 11% au durata de peste 200.000 km. 
 Coroborând datele prezentate mai sus (vechime şi rulaj), putem estima că aproximativ 50% 
din parcul auto nu oferă garanţia unei exploatări sigure şi durabile, menţinerea acestora în stare 
de operativitate necesitând costuri şi eforturi deosebite, în condiţiile lipsei pieselor de schimb care 
au devenit atipice, a unei baze materiale şi umane corespunzătoare nevoilor de întreţinere şi 
reparaţii.   
 Prin eforturile susţinute de personalul din cadrul Biroului Administrarea Patrimoniului 
Imobiliar s-a reuşit aprobarea în luna iunie2017 a cererii de finanţare prin Programului Operaţional 
Regional 2014-2020, Axa Prioritara 3 – Sprijnirea tranzitiei catre o economie cu emisii scăzute de 
carbon, Prioritatea de investiţii 3.1-Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a 
energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile 
publice, pentru cele două construcţii de la sediul inspectoratului avănd numărul cadastral 41-38-01 si 
41-28-02. În acest sens au fost desfăşurate următoarele: 

 în luna aprilie 2018, a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul mai sus prezentat în 

valoare de 5.576.675,02 lei.; 

 în luna iulie 2018 a fost achiziționat serviciul de publicitate pentru obiectivul de investiții 

,,Reabilitare termică a clădirii (Pavilion 41-38-01) în vederea creșterii performanței energetice” şi a 

fost avizat; 

 în luna august 2018 a fost întocmit caietul de sarcini şi publicat în SICAP pentru achizitionarea 

serviciul de Proiect Tehnic și executie la obiectul de investiții – Reabilitare termica a cladirii C1 

(Pavilion 41-38-01) în vederea creșterii performanței energetice”.  

 a fost întocmită prima Cerere de Rambursare pentru serviciile efectuate în anul anterior şi aprobată 

în valoare de 192.112,00 lei. 

  
 Personalul unităţii s-a implicat în aprovizionarea şi distribuirea către Grupurile de Intervenţie 
/ Special de Salvatori şi structurile de la reşedinţa a bunurilor de resort, pentru care s-au derulat 
acţiuni de testare piaţă, organizare transporturi, ridicare bunuri de la furnizori, calcul repartiţie şi 
distribuire bunuri. 
 Asigurarea efectivelor cu articole din ţinută de reprezentare şi serviciu, s-a realizat prin 
distribuirea din Depozitul Central cadrelor inspectoratului, articole de echipament în valoare de  
692.550 lei, din care: 

o 409.127  lei, valoare echipament în contul drepturilor restante pe anul 2017;  
o 283.423 lei, valoare echipament în contul drepturilor pe anul 2018. 

 Totodată a fost organizată şi executată  acţiunea de deratizare şi dezinsecţie  pentru cele 37 
de locaţii din cadrul inspectoratului.  
 Structurile de specialitate din cadrul inspctoratului, au desfăşurat 1 control tematic  în 
perioada 01-30.11.2018 Grupul de Intervenţie nr. 3 şi Grupul Special de Salvatori. În urma 
controlului tematic desfășurat, a fost întocmit raportul de control cuprinzând principalele concluzii 
rezultate în urma controlului tematic. 
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Din punct de vedere structural, IJJ IF are o structură organizatorică3 diversificată, 
specializată, însă subdimensionată prin raportare la zona de competenţă, la multitudinea de misiuni, 
activităţi și responsabilităţi legale, mai ales în privinţa structurilor de comandament și de ordine 
publică. 
 Această deficienţă a fost surmontată printr-o organizare optimă a misiunilor, o prioritizare a 
activităţii și o alocare eficientă a resurselor, însă această stare de fapt generează și anumite 
consecinţe negative asupra personalului, care uneori afectează randamentul individual sau creează o 
stare de disconfort și saturaţie justificate într-o mare măsură. 
 Cu toate acestea, printr-un management echilibrat al resurselor umane, prin folosirea tuturor 
pârghiilor manageriale, la nivelul unităţii am reușit, temporar, să contracarăm acest neajuns, în 
speranţa că la nivelul conducerii MAI și a Jandarmeriei se va avea în vedere și rezolvarea acestei 
probleme cu care ne confruntăm. 

Selecţia candidaţilor pentru instituţiile de învăţământ ale Jandarmeriei Române a fost 
desfăşurată la instituţiile liceale din judeţ prin prezentarea ofertei de învăţământ a M.A.I. în rândul 
elevilor din anii terminali. În acest mod au fost recrutaţi  47 candidaţi, 12 pentru admiterea la 
Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza și 35 pentru admiterea la Școala de Subofițeri Jandarmi 
Grigore Alexandru Ghica Drăgășani, fiind admis un singur candidat pentru școala de subofițeri. 
Pentru sesiunea de admitere ianuarie 2019 au fost recrutați 20 candidați pentru școlile de subofițeri 
jandarmi, activitatea de admitere fiind în desfășurare în această perioadă. 
 Activitatea de suport logistic și financiar a avut un caracter dinamic, datorat, pe de o parte 
activităţii operative, iar pe de altă parte, alocărilor bugetare oscilante și insuficiente. 

În concret, alocările bugetare au asigurat finanţarea unităţii în limite funcţionale, permiţând 
o minimă îmbunătăţire a dotării, pe toate componentele suportului logistic, asigurarea reparaţiilor și 
mentenanţei, precum și îmbunătăţirea condiţiilor de lucru, mai ales datorită creditelor bugetare 
asigurate pentru organizarea celor două procese electorale. 

După cum afirmam și la evaluările anterioare, bugetul4 alocat unităţii a înregistrat, în 
ultimii 3-4 ani creșteri la toate capitolele, gestionarea acestuia în condiţii de maximă legalitate 
solicitând, din partea personalului specializat, un efort susţinut și o implicare activă. 

Din punct de vedere financiar au fost alocate fonduri pentru achitarea drepturilor salariale 
ale personalului la timp și în integralitate. 

Concluzionând acest capitol, putem afirma că inspectoratul are o capacitate de absorbţie și 
procesare considerabilă, atât din punct de vedere al nevoilor, cât și din punct de vedere al 
competenţei și capacităţii compartimentelor de profil de gestionare eficientă și legală a acestei 
activităţi. 
 

În concret, putem spune că inspectoratul și-a atins obiectivul de a-și menţine funcţionale 
parteneriatele iniţiate și derulate în ultima perioadă cu instituţii și structuri ale MAI ( Poliţia, ISU, 
DGPI, DGA, Poliţia de Frontieră, IGI) cât și cu celelalte structuri din sistemul de ordine publică și 
siguranţă naţională (SRI, SIE, M.Ap.N).,  administraţia centrală și locală  
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După cum am afirmat și cu alte ocazii, din punct de vedere managerial, cheia succesului o 
constituie lucrul în echipă, în sensul cel mai larg al acestui concept. 

Managementul participativ și transparenţa decizională a constituit o constantă a actului 
managerial la nivelul inspectoratului, acestea fiind transpuse zi de zi în activitatea curentă, atât în 
procesele de planificare și organizare operaţională, cât și în celelalte domenii de activitate. 
 
5 

 
 

 
 Din punct de vedere structural, Inspectoratul Județean de Jandarmi Ilfov are o structură 
organizatorică6 diversificată, specializată, însă subdimensionată prin raportare la zona de 
competență, la multitudinea de misiuni, activități și responsabilități legale, mai ales în privința 
structurilor de comandament și de ordine publică. 

Această deficiență a fost surmontată printr-o organizare optimă a misiunilor, o prioritizare a 
activității și o alocare eficientă a resurselor, însă această stare de fapt generează și anumite 
consecințe negative asupra personalului, care uneori afectează randamentul individual sau creează o 
stare de disconfort și saturație justificate într-o mare măsură. 

Activitatea de suport logistic și financiar a avut un caracter dinamic, datorat, pe de o parte 
activității operative, iar pe de altă parte, alocărilor bugetare oscilante și insuficiente. 
             În concret, alocările bugetare au asigurat finanțarea unității în limite funcționale, permițând 
o minimă îmbunătățire a dotării, pe toate componentele suportului logistic, asigurarea reparațiilor și 
mentenanței, precum și îmbunătățirea condițiilor de lucru, mai ales datorită creditelor bugetare 
asigurate pentru organizarea celor două procese electorale. 

Conceptul de cooperare/colaborare intra și interinstituțională comportă proceduri, principii, 
cunoștințe, abilități și deprinderi. 

Scopul imediat al conducerii inspectoratului il constituie acela de a forma în conduita 
personalului ,,reflexul de cooperare”. 

Cooperarea, pe de o parte, conferă garanția unei abordări multidisciplinare, iar de pe altă 
parte, contribuie la succesul misiunilor și atingerea obiectivelor propuse. 

Inspectoratul și-a atins obiectivul de a-și menține funcționale parteneriatele inițiate și 
derulate în ultima perioadă cu instituții și structuri ale MAI ( Poliția, ISU, DGPI, DGA, Poliția de 
Frontieră, IGI) cât și cu celelalte structuri din sistemul de ordine publică și siguranță națională (SRI, 
SIE, MapN).,  administrația centrală și local 
             Managementul participativ și transparența decizională a constituit o constantă a actului 
managerial la nivelul inspectoratului, acestea fiind transpuse zi de zi în activitatea curentă, atât în 
procesele de planificare și organizare operațională, cât și în celelalte domenii de activitate. 

Se consideră obiective îndeplinite și în același timp propuse o serie de constante ca: 
perfecționarea sistemului de management al activităţii inovativ, flexibil, orientat pe obiective, 
rezultate, folosirea  judicioasă a resurselor umane, materiale, respect şi empatie; proces decizional 
axat pe informaţii oportune, pertinente şi concludente; integrarea în sistemul managerial şi 
execuţional a personalului nou încadrat în unitate, provenind din alte structuri ale Jandarmeriei sau 
instituţiile de învăţământ. 

Dovada de necontest a celor afirmate mai sus o reprezintă recentul sondaj INSCOP, potrivit 
cărora, Jandarmeria ocupă locul 3 în topul încrederii populației în instituțiile executive, cu un 
procent de 72,3 %, în creștere semnificativă față de anul precedent.  
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GRAFIC COMPARATIV 
privind misiunile de ordine publică executate de I.J.J. Ilfov în 

anii 2015, 2016,  2017 și 2018  
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1.6. Protecția copilului și a persoanelor cu dizabilități 

 
La nivelul judeţului Ilfov, activităţile de asistenţă socială se desfăşoară în principal prin 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, în subordinea căreia există mai multe 
centre de plasament în care sunt ocrotiţi copiii, dar şi centre de îngrijire şi asistenţă pentru persoane 
vârstnice ori cu probleme de sănătate.  

În subordinea Consiliului Judeţean Ilfov funcţionează Comisia pentru Protecţia Copilului 
Ilfov şi Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru adulţi Ilfov, comisie care îşi 
desfăşoară activitatea în oraşul Voluntari, în sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Ilfov. Copiii beneficiari ai sistemului de protecţie specială din cadrul centrelor 
publice aflate în subordinea DGASPC Ilfov sunt ocrotiţi în Centrul de Plasament Piticot din 
Domneşti, Centrul de Plasament Tâncăbeşti, centru în care sunt ocrotiţi minorii cu handicap sever, 
Centrul de Plasament Periş în care sunt ocrotiţi minorii cu handicap mediu, Centrul de Plasament 
Vidra, Centrul de Plasament Voluntari și Centrul Maternal Săftica, situat în comuna Baloteşti. În 
comuna Domneşti, judeţul Ilfov funcţionează Centrul de asistenţă medico-socială pentru Bolnavi 
Cronici. 

Persoanele vârstnice beneficiare ale sistemului de asistenţă socială sunt în Centrul de 
îngrijire şi asistenţă Ciolpani, iar persoanele cu afecţiune neuropsihice în Centrul de Recuperare şi 
Reabilitare Neuropsihiatrică Bălăceanca din comuna Cernica.  

În paralel cu activitatea de asistenţă socială, se desfăşoară şi o activitate privată a unor 
organizații neguvernamentale în oraşele Bragadiru, Voluntari, Popeşti-Leordeni și comuna 
Domneşti. 

În urma identificării categoriilor de persoane sau grupuri cu nevoi sociale, DGASPC a creat 
o serie de servicii care să vină în sprijinul acestora. 
● protecția copiilor abandonați.  
Serviciul se ocupă de plasamentul copilului la asistenți maternali profesioniști sau la familia lărgită, 
găzduirea temporară și îngrijirea în centre rezidențiale, adopția națională, ca ultimă alternativă 
pentru crearea unui suport familial pentru copil. Totodată, serviciul are în vedere prevenirea 
abandonului, prin susținerea familiei în vederea menținerii copilului în familia naturală. Pentru 
cazuri speciale, serviciul asigură evaluarea complexă a copilului pentru stabilirea tipului de handicap 
și a metodelor de îngrijire a acestuia. 
● protecția persoanelor adulte cu handicap.  
Serviciul are în vedere evaluarea complexă pentru stabilirea tipului de handicap și a metodelor de 
îngrijire, găzduirea temporară în sistem rezidențial, unde se acordă îngrijire de specialitate, 
urmărindu-se reabilitarea și posibila reinserție socială și reintegrarea socială a persoanelor cu 
handicap. 
● protecția mamei și copilului.  
Se adresează persoanelor și copiilor proveniți din familii cu capacității limitate sau distorsionate de 
viață socială normală și responsabilă, care, în aceste cazuri, sunt găzduiți temporar și îngrijiți într-un 
centru maternal. 
● protecția persoanelor aflate în stare de necesitate.  
Serviciul are în vedere protejarea, în general a persoanelor fără adăpost, care, în situații de risc, sunt 
primite și găzduite, pe perioade determinate, până la consumarea stării de risc, într-un centru de 
primire în regim de urgență. 
● serviciu social specializat pentru intervenții.  
Acest serviciu are în vedere, în cazuri de urgență, intervenția unei ambulanțe sociale, pentru a 
rezolva situațiile apărute. 
  Consiliul Județean Ilfov  a monitorizat post-implementarea investițiilor care au ca obiect - 
Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii sociale a Centrului Medico-Social Domnești 
(an II post-implementare);Centrul de Plasament nr.6 Voluntari (an III post-implementare);Centrul de 
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Îngrijire și Asistență Ciolpani (an III post-implementare);Centrul Maternal Săftica (an II post-
implementare);Centrul de Plasament nr.5 Periș (an II post-implementare).    

În această perioadă au fost instrumentate de către specialiștii Comisiei de Evaluare a 
Persoanelor adulte cu Handicap în colaborare cu Serviciul de evaluare complexă următoarele dosare:  
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1.7.  Relații externe, cooperare regională și transfrontalieră, programe și acțiuni cu 
finanțare  externă 

 
Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale are ca obiect principal de activitate 

implementarea tehnică și financiară a Programului Național pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020. 
În 2016, au fost deschise sesiunile pentru depunerea de proiecte pe: sM 4.1 – Investiții în 

exploatații agricole, sM 4.1a – Investiții în exploatații pomicole,  sM 4.2 – Investiții pentru 
procesarea/marketingul produselor agricole,   sM 4.2a – Investiții pentru procesarea/marketingul 
produselor din sectorul pomicol, sM 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, sM 6.3 – Sprijin 
pentru dezvoltarea fermelor mici și sM 16.4 – Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între 
actorii din lanțul de aprovizionare, în vederea stabilirii și dezvoltării de lanțuri scurte de aprovizionare 
și de piețe locale, precum și în vederea realizării de activități corelate de promovare în context local,   
sM 7.2 – Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică – componenta 
infrastructură de apă/apă uzată, Schema de ajutor de stat GBER ”Stimularea dezvoltării regionale 
prin realizarea de investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii 
de produse neagricole.  
            În 2017, au fost depuse 168 proiecte cu o valoare de 22.293.840 euro, pe submăsurile 4.1, 
4.1.a, 4.2, 4.2.a, 6.1,6.2, 6.3, 6.4, 7.2, 7.6, 16.4, 19.2, 19.4, au fost încheiate 66 de contracte, în 
valoare de 5.837.844 euro, fiind plătită suma de 4.932.828 euro. 
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A fost lansat apelul de selecție proiecte destinate producătorilor din localitățile Vidra, 
Copăceni, 1 Decembrie și Dărăști-Ilfov (Asociația GAL Sabar Ilfov Sud) pentru măsurile: 2.1 - 
Modernizarea exploatațiilor agricole, 6.1- Dezvoltarea de activități non-agricole, 6.2 - Dezvoltarea 
infrastructurii de servicii. 

Consiliul Județean Ilfov, în calitate de Promotor de proiect, a implementat în perioada 
decembrie 2014 - aprilie 2017, proiectul “Valorificarea resurselor de apă geotermală pentru 
termoficarea Spitalului Clinic de Urgență «Prof. Dr. Agrippa Ionescu», localitatea Balotești, 
Comuna Balotești, județul Ilfov”, realizat în cadrul Programului de finanțare RO 06 Energie 
Regenerabilă (RONDINE), derulat prin Granturile SEE 2009-2014. Obiectivele generale ale 
proiectului au fost utilizarea sustenabilă a resurselor naturale și reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de seră, prin valorificarea surselor regenerabile de energie, în vederea realizării unei surse 
alternative de alimentare cu energie termică bazată pe exploatarea resurselor geotermale. Asistența 
financiară solicitată a fost în sumă de 7,7 miliarde lei. Contribuția Spațiului Economic European 
(SEE) a fost de 6, 55 de miliarde de lei, reprezentând 85% din valoarea proiectului. Restul sumei, 
respectiv 1,15 miliarde de lei, a fost asigurată de la Bugetul de stat, prin Fondul pentru Mediu. 

 Ca urmare a analizei documentațiilor, dar și a modului de implementare a proiectului, acesta 
a fost considerat un exemplu de bună practică la nivel european. 

Proiectul STOB Regions - Succession and Transfer of Business in Regions cu durata 
proiectului (ianuarie 2017 - decembrie 2021) este finanțat în cadrul Axei prioritare 2 a Programului 
INTERREG EUROPE – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea 
de investiţii 3(d) - Sprijinirea capacităţii IMM-urilor de a creşte pe pieţele regionale, naţionale şi 
internaţionale şi de a se angaja în procesele de inovare Lider de parteneriat: Camera de Comerț și 
Industrie Brandenburg - Germania Parteneri: Consiliul Municipal Glasgow - Scoția, Centrul de 
Dezvoltare al Afacerilor Vaeksthus Southern Denmark - Danemarca, Regiunea Malopolska – 
Polonia, Kainuun Etu Ltd – Finlanda, Agenția de Dezvoltare Regională pentru IMM Plovdiv – 
Bulgaria, Centrul de Suport al Afacerilor Kranj – Slovenia, Camea de Comerț, Industrie și Navigație 
din Sevilia – Spania cu o valoare a proiectului de 2.133.138,00 euro, bugetul alocat Consiliului 
Judeţean Ilfov este de 138.425,00 euro. 

RI2Integrate – Embededdness of high quality research infrastructures in the Danube Region 
cu durata : 01.01.2017 – 30.06.2019  finanțat în cadrul Programului Interreg Danube Transnational 
Programme Lider de parteneriat: ELI-HU (Ungaria) State partenere: Ungaria, România, Slovacia, 
Cehia, Austria, Croația, Slovenia și Serbia Rolul Consiliului Județean Ilfov: Partener Asociat (ASP) 
al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” 
Valoarea proiectului: 1.899.430,00 euro.  

Proiectul urmărește îmbunătățirea transferului rezultatelor cercetării în economie în regiunea 
Dunării, în conformitate cu nevoile diferite ale țărilor participante prin îmbunătățirea relațiilor între 
cercetare și inovare, IMM-uri, comunitate și administrație. În ceea ce privește rezultatele principale 
ale proiectului RI2Integrate – Embededdness of high quality research infrastructures in the Danube 
Region, vor fi elaborate și testate 3 instrumente pentru stimularea construcției macro-regionale a 
infrastructurii din domeniul cercetării și inovării. Pentru asigurarea durabilității politicilor vor fi 
elaborate 7 Planuri de Acțiune Naționale și 1 Plan de Acțiune Comun și va fi înființată o comisie 
transnațională RI2Integrate care să acopere toate țările din regiunea Dunării. 
          Danube Framework for Responsible Research and Innovation using Socio-Technical 
Integration” (D-STIR)” cu durata: 01.01.2017 - 30.06.2019 este finanțat în cadrul Programului 
INTERREG - Transnational Dunărea Axa Prioritară 1 - Inovare si responsabilitate sociala in 
Regiunea Dunării, Prioritatea de Investiții “Îmbunătăţirea conditiilor cadru pentru inovare” Lider de 
parteneriat: Agenţia de Dezvoltare Regională Sud-Est - România State Partenere: România, 
Slovacia, Ungaria, Slovenia, Republica Cehă, Germania, Croația și Bosnia și Herțegovina Rolul 
Consiliului Judetean Ilfov: Partener strategic asociat al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” Valoarea proiectului: 1923366,80 euro „Danube 
Framework for Responsible Research and Innovation using SocioTechnical Integration” (D-STIR)” 
este un proiect care urmăreşte aplicarea modelelor de Cercetare și Inovare Competentă (RRI) de-a 
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lungul Dunării și în regiuni mai puțin dezvoltate din statele partenere, care să conducă la crearea 
unui cadru de inovare bazat pe cooperare, responsabilitate și competitivitate 

În data de 13.04.2017, Operatorul Regional Apă Ilfov a obținut o nouă finanțare de la 
Uniunea Europeană aferentă proiectului “Fazarea proiectului Reabilitarea și modernizarea 
sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare în județul Ilfov”, promovat în cadrul Programului 
Operațional Infrastructură Mare – Axa Prioritară 3 “Dezvoltarea infrastructurii de mediu în conditii 
de management eficient al resurselor”, Obiectivul Specific 3.2 “Creșterea nivelului de colectare și 
epurare a apelor uzate urbane precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a 
populației”.  

Contractul are o valoare totală de 18.936.347,08 lei inclusiv TVA. 
Proiectul are ca scop finalizarea lucrărilor aferente contractelor CL 6 -“Reabilitarea și extinderea 
sistemelor de apă, sisteme de canalizare, stații de pompare ape uzate pentru UAT3 “Pantelimon” și 
CL 7 -“ Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă, sisteme de canalizare, stații de pompare ape 
uzate pentru UAT4 “Dobroești”, lucrările inițiale fiind începute în cadrul Programului Operațional 
Sectorial de Mediu 2007 – 2013, Axa Prioritară 1.Față de estimarea inițială de la momentul 
completării cererii de fazare, lucrările pot fi finalizate până la data de 31.01.2018, la care se va 
adăuga perioada de notificare a defectelor.  

Asociația Măgurele Science Park  a prezentat în data de 28 noiembrie 2017 
indicatorii Parcului Științific Măgurele, proiect esențial pentru concretizarea obiectivelor de 
dezvoltare regională ale proiectului Extreme Light Infrastructure – Nuclear Power (ELI-NP) și 
pentru valorizarea economică a rezultatelor cercetării de pe întreaga platformă Măgurele. 

„Laserul de la Măgurele”, ELI-NP este format din două componente: prima este formată din 
două lasere de mare putere (două braţe a câte 10 petawaţi fiecare, 10 petawaţi însemnând 10% din 
puterea Soarelui), şi un generator de radiaţii gamma cu caracteristici performante. 

Studiul de fezabilitate, realizat cu sprijinul Asociației Internaționale a Parcurilor Științifice, 
demonstrează necesitatea iminentă a acestei investiții, dar și obligativitatea construirii parcului în 
imediata vecinătate a proiectului ELI - NP, respectiv în orașul Măgurele, recunoscut de Societatea 
Europeană a Fizicii drept Loc istoric al fizicii. 

Dezvoltarea Parcului Ştiinţific de ultimă generaţie, de importanţă naţională şi internaţională, 
va permite convergenţa celor mai competitive sectoare ale cercetării româneşti, respectiv ale 
antreprenoriatului inovator, începând cu proiectul de impact European ELI-NP.  

Unitatea Administrativ-Teritorială - Județul Ilfov , Mănăstirea Sf.Nicolae - Balamuci 
(Sfântul Nicolae - Sitaru) și Mănăstirea Căldărușani  intenționează să implementeze proiectele cu 
titlul "Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de 
monumente istorice al Mănăstirii Balamuci, județul Ilfov" și "Conservarea, protejarea, promovarea 
și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al 
Mănăstirii Căldărușani, județul Ilfov", depuse în vederea finanțării prin Programul Operațional 
Regional 2014-2020, Axa Prioritară 5 - "Îmbunătățirea mediului urban șI conservarea, protecția și 
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural", Prioritatea de investiții 5.1 - "Conservarea, 
protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural". 
        Prin proiecte vor fi realizate lucrări de intervenții pentru restaurarea și valorificarea 
monumentulelor istorice în conformitate cu Avizul Ministerului Culturii (avizul Comisiei Naţionale 
a Monumentelor Istorice), nr. 224/M/2017, înregistrat cu nr. 5162 din data de 25.07.2017, faza de 
proiectare D.A.L.I. și nr. 219/M/2017, înregistrat cu nr. 5163 din data de 25.07.2017, faza de 
proiectare D.A.L.I. 
         Conform Acordului de Parteneriat, Unitatea Administrativ-Teritorială - Județul Ilfov va 
asigura din surse proprii 2% din valoarea totală eligibilă a proiectelor, reprezentând cofinanțarea 
cheltuielilor eligibile, cât și cheltuielile neeligibile aferente proiectelor. 
          Prin semnarea Scrisorii de Intenție privind stabilirea relației de prietenie în conformitate cu 
Acordul de Cooperare semnat între județul Ilfov și Raionul Ialoveni din Republica Moldova, în 
scopul promovării cunoașterii reciproce și a prieteniei și dezvoltarea cooperării, cele două părți sunt 
de acord să întreprindă eforturi susținute pentru a realiza acțiuni în comun, în conformitate cu 
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competențele specifice și se vor referi în special la: schimburi de experiență în domeniul dezvoltării 
locale și bunelor practici pentru o activitate eficientă a autorităților administrației publice locale; 
asigurarea comunicării, transparenței și schimbului de informații; organizarea de activități comune 
cu caracter educativ, social, cultural și sportiv; promovarea și susținerea relațiilor economice, 
agricole și a proiectelor de infrastructură; schimburi inter-instituționale în domeniile lor de 
competență, în special domeniul social, dezvoltare economică, cultură, sport, învățământ, protecția 
mediului înconjurător, transport și sănătate publică. 

Județul Ilfov și raionul Ialoveni au semnat acordul de înfrățire la 29 aprilie 2017, iar în urma 
acestui acord a fost implementat un proiect finanțat de Consiliul Județean Ilfov, prin care au fost 
furnizate echipamente și materiale didactice școlilor din Ialoveni. 

De 1 Decembrie 2017 - Ziua Națională a României, la Palatul Mogoșoaia, 22 de localități din 
județul Ilfov au semnat acorduri de colaborare cu tot atâtea localități din raionul Ialoveni,  Republica  
Moldova. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


