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VIZIUNE
Suntem aici pentru cetățeni și pentru autoritățile locale. Suntem aici pentru a
construi O ADMINISTRAȚIE:
deschisă, în care transparența și consultarea să fie principii de bază, în cadrul
căreia să se asigure accesul digitalizat la serviciile publice;
participativă, în care cetățeanul este nucleul de la care pornește construcția
programelor politice, cu implicarea acestuia în comunități, în procesul de
construcție și planificare programe prin consultare și mecanisme decizionale tip
bugetare participativă;
performantă și colaborativă, în care să implementăm pentru prima oară în Ilfov
indicatori de performanță și standardul ISO 44001;
corectă, în care noțiunea de corupție va deveni perimată, prin implementarea în
premieră în Ilfov a standardului ISO 37001.

SUNTEM AICI PENTRU RENEW
ILFOV. UN ILFOV POSIBIL.
Reforma pe care o propunem este una profundă care pleacă de la însănătoșirea
actului administrativ prin schimbarea diametrală a paradigmei de administrație
locală. Consiliul Județean trebuie să fie servantul cetățenilor din Ilfov, nu o instituție
care împarte favoruri.
Mandatul Președintelui Consiliului Județean și al consilierilor se va concentra pe
îmbunătăţirea substanțială a condiţiilor de viaţă, în special transport eficient și
integrat, mediu sănătos și educație performantă. În același timp, o importanță
deosebită va fi acordată sănătății publice și economiei locale, acestea fiind surse de
siguranță și prosperitate pentru ilfoveni. Ilfovul va deveni mai mult decât locul unde
locuim, va deveni locul unde ne va face plăcere să trăim.
Direcțiile noastre de acțiune prioritare au fost aplicate în contexte comparabile, atât în
România cât și în alte țări și au dat rezultate pozitive. Specialiștii ce au lucrat la nivel
național pentru realizarea acestor politici publice au validat aplicabilitatea lor și le-au
integrat în proiectul de țară.
Pentru a ne aduce la îndeplinire viziunea, în strategia noastră decizională vom aplica
următoarele principii: transparență, prioritizare, predictibilitate și continuitate, focus
pe atragere finanțări.
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UNDE NE AFLĂM ACUM?
Avem un Ilfov cu:
dinamică demografică nesusținută de politicile locale (urbanism, infrastructură,
mobilitate, incluziune socială);
o aglomerarea periurbană ce nu a beneficiat de implementarea unor programe de
dezvoltare predictibilă și integrată de-a lungul anilor și care acum generează
probleme de mediu, care duc la o calitate scăzută a vieții, la degradarea mediului
înconjurător și la creșterea riscului de apariție a bolilor;
resurse naturale (teren agricol, păduri, ape de suprafață și subterane) neexploatate
sau exploatate inadecvat;
un decalaj între oamenii cu un nivel de trai peste medie și cei sub medie mai mare ca
în restul țării.

CINE SUNTEM?
Până de curând, eram oameni ca și voi, preocupați de carierele noastre și familie,
crezând că, dacă suntem oameni buni cu cei din jur și cetățeni model, care își plătesc
taxele și impozitele, este suficient. Iar calitatea vieții noastre se va îmbunătăți.
Locuim cu toții în Ilfov și ne dorim școli unde copiii sunt în siguranță și primesc o
educație de calitate, ne dorim să avem utilitățile de bază acolo unde am ales să
locuim, să respirăm fără să ne întrebăm dacă nu cumva acel aer ne îmbolnăvește, ne
dorim să avem spații verzi în apropiere, să avem alternative comode, rapide și
ecologice la utilizarea mașinii personale. Noi le considerăm elemente de bază ale
unei vieți de calitate.
Am conștientizat că pentru a transforma Ilfov în locul unde la 15 minute distanță
avem tot ce ne trebuie, avem nevoie de oameni pentru care politica este despre a
avea grijă de cei din jurul tău cu deschidere și transparență. Iar acest lucru o pot face
doar oameni profesioniști, cu experiență în domeniile lor, care dezbat problemele și
soluțiile, care respectă un plan și prioritizează nevoile, care se încadrează în termene
și care evaluează periodic progresul și rezultatele.
Mai presus de toate, pentru noi politica este despre oameni cu valori sănătoase,
de nenegociat, care ne reprezintă la cel mai înalt nivel. Doar alături de oameni
integri, responsabili și profesioniști putem face din Ilfov locul pe care cu drag să îl
numim acasă. Suntem aici pentru că nu mai putem aștepta! Suntem aici pentru că
ne pasă!
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ILFOV ACCESIBIL ȘI
ATRACTIV VIEȚII
TRANSPORT ȘI MOBILITATE - DOMENIU PRIORITAR
VIZIUNE
Sistemul învechit de infrastructură și-a arătat limitele și coroborat cu creșterea
demografică, a condus la un blocaj în mobilitate ce afectează în mare proporție
calitatea vieții celor ce stau în Ilfov. Cu toate acestea, administrația publică județeană
nu a derulat niciun mare proiect de creștere a mobilității și de implementare a unor
soluții alternative care să conducă la decongestionare. Traficul consumă foarte mult
timp din viața fiecăruia, timp în care am putea sta cu familia sau pe care îl putem
aloca altor scopuri. Soluții există și sunt cunoscute demult, însă ele au rămas la nivel
de idei sau proiecte.
Infrastructura de transport este foarte importantă pentru un județ în plină dezvoltare,
fiind precum sistemul vaselor de sânge din corpul unui organism. Blocarea unei artere
descurajează investițiile în zonă și poate pune în pericol, la propriu, viața oamenilor
deoarece crește riscul de accidente, împiedică ambulanțele să ajung la timp și
generează multă poluare. Implementarea și finalizarea de urgență a acestor proiecte
de infrastructură ar atrage noi investitori în toate zonele județului Ilfov, armonizând și
uniformizând dezvoltarea sa. Vrem să construim pe termen lung un sistem de
transport public metropolitan integrat, care să faciliteze mobilitatea nu numai între
localități și București, dar și între localitățile ilfovene, o infrastructură de drumuri și
piste de biciclete care să țină seama de toate nevoile și sugestiile cetățenilor din zona
metropolitană București-Ilfov.
Infrastructura de transport se va dezvolta și moderniza respectând comunitățile și
valorile naturale, astfel încât judetul Ilfov să se poată integra în zona metropolitană
București-Ilfov. Dorim un județ cu o rețea de căi de comunicație modernă și o
infrastructură tehnico-edilitară bine dimensionată care să asigure legături optime
între localități, destinată să faciliteze mobilitatea prin: circulație rapidă în condiții de
siguranță pe întreg teritoriul judetului pentru persoane și bunuri, conectare facilă la
rețeaua națională. Adaptarea infrastructurii de transport la cerințele de mediu devine
imperativă, o prioritate absolută pentru a îndeplini cerințele legate de prevenirea
accentuării schimbărilor climatice și în vederea adaptării la acestea.
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OBIECTIV
Îmbunătățirea și modernizarea infrastructurii de interes județean.

DIRECȚII DE ACȚIUNE
Dezvoltarea de noduri de transport multimodal, care sa dispuna de parcari de
masini și alte vehicule (trotinete, biciclete), conectate intern cu localitățile
apropiate prin autobuze și cu Bucureștiul prin metrou sau stație de cale ferată.
Investiții în infrastructura adiacentă celei de cale ferată: parcari park/bike & ride, căi
de acces către gări vor fi prioritizate.
Încurajarea investițiilor în infrastructura pietonală și în piste pentru vehicule cu
viteza sub 25 km/oră (ex. biciclete, trotinete) care să interconecteze principalele
centre culturale, economice, de educație și de recreere ale localităților si judetului
și care sa fie conectate de nodurile intermodale; reorganizarea intersecțiilor astfel
încât bicicliștii să fie protejați.
Drumuri județene reabilitate doar unde este cazul, respectând etapele, cu piste de
bicicliști și trotuare, fără a pune borduri peste borduri sau asfaltare înainte de
utilități, și lărgite acolo unde va fi posibil.
Nicio localitate fără transport în comun- extindere rețea de transport care să
conecteze localitățile între ele și localitățile de București, achiziții parc auto,
implementare orar, informarea cetățenilor cu privire la conexiuni și program.
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OBIECTIV
Asigurarea conexiunii intermetropolitane și a coeziunii teritoriale.

DIRECȚII DE ACȚIUNE
Implementarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila Bucuresti-Ilfov (PMUD) cu
prioritizarea proiectelor de mare infrastructură și atragere finanțări din fonduri
europene pentru marile proiecte.
Linia de cale ferată ce înconjoară Ilfovul este o prioritate de top pentru cetățenii ei.
Înțelegem să depunem toate diligențele de susținere a cauzei și de atragere a
finanțărilor împreună cu celelalte instituții care au atribuții. Aceasta direcție va
include: i) prelungirea liniilor de tramvai dincolo de centură și legarea localităților
din imediată vecinătate: Măgurele, Bragadiru, Berceni, Mogoșoaia cu ajutorul unui
sistem de tip metrou de suprafață; ii) renovarea unor gări importante
Promovarea trenurilor metropolitane este o soluție ce permite integrarea rețelei
urbane și periurbane de transport în rețeaua de cale ferată prin reabilitarea,
modernizarea și extinderea vechilor trasee de cale ferată din proximitatea
centrelor urbane. Astfel se va asigura un sistem de transport rapid, ecologic si în
condiții de siguranță a cetățenilor către locurile de muncă sau de recreere din
vecinătatea orașelor.
Sistem integrat de transport în care sa poată fi utilizata aceeași cartela de
transport.

OBIECTIV
Transport alternativ și prietenos cu mediul.

DIRECȚII DE ACȚIUNE
Achiziții parc auto pentru transportul în comun.
Încurajarea transportului local ecologic (vehicule electrice sau cel puțin hibrid) prin
realizarea cu prioritate a infrastructurii necesare pentru transport autonom (CNG și
electric).
Amplasarea de mobilier urban corespunzător (acoperit, protejat cu pereți, luminat,
cu băncuțe, cu sistem de informare a circulației publice, cu camere video de
monitorizare, etc) în stațiile de de autobuz de pe drumurile județene; semafoare
inteligente care pot schimba culoarea în verde cand un autobuz se apropie de
intersecție.
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OBIECTIV
Siguranța și fluidizarea accesului în zonele metropolitane și între localități.

DIRECȚII DE ACȚIUNE
Optimizarea și siguranța traficului prin realizarea intersecțiilor
denivelate/supraînălțate și integrarea sistemelor de dirijare și monitorizare într-un
sistem inteligent pe platformă unică.
Încurajarea utilizării motocicletelor și a scuterelor, în special a celor electrice, cu
scopul de a descongestiona traficul urban într-un timp relativ scurt și fără investiții
mari (la un grad de înlocuire de 10% auto cu motociclete, ambuteiajul poate scădea
cu peste 40%).
Organizarea de cursuri de specializare și perfecționare pentru personalul din
administrația județeană și locală în domeniul mobilității urbane durabile.
Sistemul de management al traficului, preluând modele de bune practici
europene. integrarea plicației “Traffic Alert București” si in judetul Ilfov, urmând a
servi scopului pentru care a fost creată: problemele din trafic să fie semnalate
direct către primării și să existe consecințe.
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PLANIFICARE TERITORIALĂ. INFRASTRUCTURĂ
UTILITARĂ - DOMENIU PRIORITAR
VIZIUNE
Ne situăm în județul cu cea mai mică suprafață dar cea mai mare densitate de
locuitori per m.p datorită creșterilor din ultimii ani. Singura zonă din Europa,
adiacentă unei capitale, ce încă mai are zone fărăm rețele de canalizare și apa.
Singura zonă din Europa, adiacentă unei capitale, ce nu a fost tratată ca o zona
metropolitana integrată, la data realizarii PUG-urilor, configurare infrastructură și
mobilitate, fapt ce a condus la un haos urbanistic și de mobilitate și la o lipsa de
identitate a dezvoltării economice, neexistând o delimitare și respectare a
destinațiilor zonelor urbanistice (locuire, comerciale, sociale, industriale, agricole etc).
Ilfovul, la fel ca Bucureștiul din păcate, este caraterizat de PUZ-urile derogatorii, ce nu
urmăresc interesul dezvoltării pe termen lung a comunităților, ci sfere de interes
personale.
Distribuția spațiului se va baza pe o planificare concentrată pe oameni, cu
dezvoltarea urbanismului consultativ, participativ, implicativ și inclusiv. Planificarea
teritoriala va adopta concepte specifice economiei circulare, va valorifica planurile
integrate de mobilitate urbană, de utilizare resurse, dezvoltare durabilă și bunele
practici europene, combinand măsuri prezentate in capitolul digitalizare,
transparentă, consultare și cetățenie activă. Ne dorim primordial o planificare
teritorială în care selectarea soluțiilor să se efectueze după consultarea cetățenilor, cu
participarea acestora și cel mai important pe criterii valorice (prin concurs de soluții).
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OBIECTIV
Îmbunătățirea condițiilor de viață prin asigurarea accesului la infrastructură de bază,
la utilități și servicii publice de calitate.

DIRECȚII DE ACȚIUNE
Secțiune publică pe site în care solicitanții pot semnala probleme în
nerespectarea termenelor sau orice abuz constatat.
Realizarea investițiilor publice cu prioritate din fonduri nerambursabile și din surse
financiare atrase, prin parteneriate public-privat.
Promovarea efectuării de lucrări publice integrate, multianuale, care să asigure
integrarea a cât mai multe tipuri de investiții publice (infrastructură rutieră, rețele
edilitare, infrastructura educațională, sportivă și de agrement) și standardizarea
costurilor.
Extinderea infrastructurii și accesului la utilități pentru asigurarea dezvoltării
echilibrate a localităților și pentru reducerea discrepanțelor dintre calitatea vieții
în mediul urban și în cel rural.
Reabilitarea și extinderea infrastructurii și a dotărilor tehnico-edilitare existente să
se efectueze pe baza unor planuri integratoare, care să asigure realizarea
intervențiilor la rețelele subterane anterior intervențiilor la infrastructură rutieră și
pietonală - existența planului va fi condiție esențială pentru aprobarea investiției.

OBIECTIV
Respectarea patrimoniului, a resurselor naturale și a funcțiunilor zonelor urbanistice
luând în considerare noile realități și o strategie de dezvoltare pe termen lung

DIRECȚII DE ACȚIUNE
Întocmirea cu prioritate a unui PUG actualizat, ținând cont de strategia de
dezvoltare economică metropolitană 2020-2030, în care să fie incluse noile realități
teritoriale și demografice, cu delimitarea zonelor locative, zonelor de birouri,
zonelor industriale, agricole, inclusă rețeaua de infrastructură la noi parametrii
necesari unei mobilități multimodale.
Planificare luând în considerare toate aspectele unei vieți de calitate: educație,
sănătate, mobilitate, comerț. Planificare pentru un județ cu viață, nu doar un județ
locativ, care să includă spații pentru pentru viața socială (centre și terenuri sportivculturale, zone pietonal culturale etc).
Inventarierea și repertorierea teritoriului. Centralizarea și interrelaționarea tuturor
informațiilor: Cadastru, Registre, GIS.
Cartografierea și analizarea dinamicii mediului locuit, urmată de realizarea unui
plan de dezvoltare predictiv pentru perioade de câte cinci ani (ce tip de funcțiune
este indicată, planificare utilizare teritoriu, urbanism controlat)
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OBIECTIV
Dezvoltare ecologică sustenabilă.

DIRECȚII DE ACȚIUNE
Orice achiziție în zona de mobilitate (autoturisme, autoutilitare etc.) trebuie să ia
în calcul poluarea pe care o produce și cu setarea limitelor acceptate, preferânduse, acolo unde este posibil, sistemele de mobilitate electrice.
Iluminatul public trebuie sa fie unul bazat pe tehnologie LED și energie verde.
Clădirile aflate în administrarea Consiliului Județean sau a primăriilor din județ vor
fi analizate din punct de vedere al eficienței energetice și a amprentei de CO2 pe
care o produc. Dezideratul este de a investi în acestea pentru a le eficientiza și de
a construi clădiri noi pasive energetic.

OBIECTIV
Planificare consultativă, participativă, transparentă.

DIRECȚII DE ACȚIUNE
Aducerea la cunoștința publica a propunerilor și supunerea spre dezbatere cu
asigurarea mecanismelor de consultare: afișare pe site-ul instituției, afișe în spații
publice, cetățenii pot să se înregistreze pentru a primi noutăți, asigurarea unui
spațiu public pentru organizare de dezbateri, asigurare spațiu online de dezbatere.
Secțiune online în care cetățenii își pot urca propunerile.
Stabilirea temei de către instituție după consultarea cu cetățenii și organizarea de
concursuri de soluții pentru realizarea acesteia cu persoane juridice private.
Concursul de soluții va fi public, cetățenii putând vedea propunerile și să iși
exprime preferințele.
Secțiune online în care cetățenii pot raporta orice fel de de situații de încălcare a a
normelor de construire.

OBIECTIV

Profesionalizarea structurilor administrative și asigurarea unor servicii ușor accesibile

DIRECȚII DE ACȚIUNE
Cursuri de specializare în domeniul digital, pentru a putea asigura procesarea unor
cereri și emiterea facilă de date și informații către public. Asistență către
angajații/departamentele primăriilor pentru implementare. Un obiectiv prioritar
este crearea cadrului digital pentru obținerea certificatului de urbanism online.
Schimb de bune practici cu autorități ale administrației publice locale și judetene
din România ce au avut succes în eficientizarea departamentului de urbanism și
utilități.
Secțiune publică pe site în care solicitanții pot semnala probleme în nerespectarea
termenelor sau orice abuz constatat.
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ILFOV VERDE ȘI
SĂNĂTOS
MEDIU - DOMENIU PRIORITAR
VIZIUNE
Cu toate că este cel mai mic județ, având cca 1570 kmp, amplasarea la câmpie în jurul
capitalei și ritmul alert de dezvoltare fac Ilfovul să nu fie ușor de gestionat din punct de
vedere al mediului. Intrarea României în UE a dus la o schimbare considerabilă a
percepției factorilor implicați în actul decizional asupra importanței mediului. Cu toate
acestea, deși este tot mai clar că este nevoie sa păstrăm echilibrul oferit de natură și să
facem tot ce este posibil astfel încât dezvoltarea zonei să nu aibă un impact negativ
asupra acestuia, realitatea ne-a arătat ca lucrurile se mișca foarte greu.
Alianța USRPLUS își dorește o accelerare vizibilă a acțiunilor de protejare a mediului și
propune un program direcționat către 4 axe principale:
1. Gestionarea deșeurilor;
2. Dezvoltare ecologică sustenabilă;
3. Aer curat;
4. Educație pentru un mediu de calitate.
Vrem un județ care să respire aer curat. Un județ care să își atingă potențialul verde.
Ne dorim în calitate de administrație publica să integrăm acțiunile de mediu în
activitatea firească, parte a obligațiilor esențiale a unei administrații de a crește
calitatea vieții, schimbând astfel paradigma actuala în care protecția mediului era
privită doar ca o barieră birocratică în derularea altor interese.
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OBIECTIV
Reducerea poluării și îmbunătățirea serviciilor și măsurilor.

DIRECȚII DE ACȚIUNE
Realizarea centurii verzi București - Ilfov. Încurajarea înverzirii urbane de către
administrațiile publice locale.
Reabilitarea ecologică a cursurilor de râu degradate de efectul antropic.
Curățenie străzi și trotuare folosind tehnologii noi și prietenoase cu mediul.
Încurajarea administrațiilor locale să implementeze mijloace de monitorizare
audio -video pentru supraveghere zone în care de regulă nu sunt respectate
normele. Susținerea adoptării unor decizii de creștere a amenzilor
contravenționale, cu efect descurajant pentru cei ce nu respecta normele.
Îmbunătățirea eficienței energetice a localităților
Renovarea și modernizarea bunurilor publice (administrațiile, școlile, spitalele,
centrele culturale), adoptarea unui plan coerent de amenajare teritorială și urbană
care să încurajeze construcțiile ecologice sunt măsuri care au un impact
semnificativ asupra reducerii gazelor cu efect de seră datorate consumului
energetic.
Verificarea contractelor și a activităților agenților economici care administrează
gropile de gunoi, în limitele legii, și înștiințarea instituțiilor statului în cazul găsirii
unor nereguli.
Colaborarea cu instituțiile centrale ale statului cât și cu PMB pentru a găsi cea mai
potrivită soluție pe termen lung de neutralizare a gropii de gunoi existente soluție tehnică și surse de finanțare pentru implementare. Vizita de
lucru/webinarii pentru schimb de practici cu localități care au implementat cu
succes proiecte de gestionare ecologică a deșeurilor (de ex. Cluj, unde a fost
finalizată prima celulă de gestionare ecologică de deșeuri, funcționabilă pentru tot
județul).
Urmărirea activităților cetățenilor și a agenților economici ce ar putea avea impact
asupra mediului și transparentizarea informațiilor
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OBIECTIV
Campanii de soluții și conștientizare care să genereze creșterea indicatorilor de
calitate. Educație pentru un mediu de calitate.
Educația în zona de mediu este un factor decisiv pentru atingerea obiectivelor setate
pe acest domeniu. Acest tip de educație trebuie începută din copilărie și să aibă
suportul tuturor celor care lucrează în sistemul de învățământ, administrația publică
sau în companiile aflate în subordinea acesteia.

DIRECȚII DE ACȚIUNE
Introducerea unor instrumente de informare în timp real a cetățenilor.
Programul “Fără PET” este un program educațional pe care îl propunem în Ilfov și
care are ca scop principal reducerea spre zero a folosirii de recipiente PET în
grădinițe, școli, în clădirile administrației publice și în zonele publice/turistice.
Asumarea unei poziții publice și susținere pentru declararea zonelor verzi
protejate.
Susținerea de programe pentru responsabilizarea primariilor si cetățenilor în
aplicarea legislației de reciclare a deseurilor pe fractii.
Consultare publica deschisa cu specialisti in domeniu pentru a prezenta cele mai
bune variante de depozitare și incinerare deșeuri și sustinerea variantelor
alternative, de valorificare energetică a acestora.
Asumarea unui rol de avertizor de integritate și protector al cetățenilor cu privire la
problemele de mediu.
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SĂNĂTATE ȘI SOLIDARITATE
OBIECTIV
Servicii accesibile în proximitate.
Administrarea instituțiilor medicale bazată pe competențe.
Creșterea calității bazei materiale.

DIRECȚII DE ACȚIUNE
Investiții în reabilitarea spațiilor deținute în patrimoniu și cedarea acestora în
folosință gratuită către medici specialisti pentru funcționarea cabinetelor
medicale; contractele vor avea inserate obligații de program și servicii pentru
medici, urmand a fi monitorizate realizarea acestora, în caz contrar contractul
urmand a fi reziliat; cabinetele medicale își vor înregistra punct de lucru pe
teritoriul județului Ilfov pentru fiscalizarea veniturilor.
Dotarea locurilor publice cu tensiometre și defibrilatoare (piețe, zone comerciale,
zone turistice.
Reduceri de taxe pentru investitorii privați care își asumă construirea unui spital
privat pe teritoriul Ilfovului și asigura un minim de consultații și intervenții
gratuite. Oferirea de facilități pentru deschiderea clinicilor private, laboratoarelor
de analiză și a altor unități din domeniul sănătății prin reduceri de taxe,
concesionare de teren sau spații din clădirile proprietate public, în cazul în care
asigură un anumit procent de consultații, tratamente și analize pro-bono pentru
persoanele defavorizate.
Atragerea de investiții pentru realizarea de centre medicale de pediatrie, în cel
puțin 2 puncte cardinale ale Ilfovului.
Investiții în spitalele din subordine și în achiziția de ambulanțe care să
deservească primordial județul Ilfov.
Inființarea de centre de suport și primire urgență pentru victimele violenței
domestice și pentru persoanele fără adăpost.
Măsuri în beneficiul cetățenilor cu dizabilități:
acordarea de facilități fiscale pentru întreprinderi sociale de inserție și
furnizorilor de consiliere specializată;
asigurarea pregătirii, consilierii și asistenței pentru aparținători din centrele de
tip respiro, precum și monitorizarea modului în care aceștia asigură o îngrijire
potrivită și previn izolarea beneficiarilor de comunitate;
accesibilizarea mijloacelor de transport în comun, a trotuarelor și a instituțiilor
publice.
Înființare centru de bătrâni și rețea de sprijin pentru asigurarea necesităților de
bază alimentare și medicale.

15

03

ILFOV EDUCAT ȘI
ACTIV
EDUCAȚIE - DOMENIU PRIORITAR
VIZIUNE
Educația în Ilfov este marcată de câteva probleme majore care afectează atât calitatea
actului educațional, cât și interesul copiilor, părinților și profesorilor pentru școlile din
Ilfov. Iar rezultatele examenelor pictează un tablou sumbru.
În 2019 gradul de promovare la Evaluarea Națională a fost de 71,6%, în timp ce în 2020
acesta este de 67,16%. Ceea ce este cel mai grav este că din cei 3149 de elevi care au
participat la examen, doar 55,7% au reușit să ia note peste 6. Asta ne indică faptul că
aproape jumătate din elevii noștri sunt, după 13 ani de școală, la un nivel care nu le va
permite să țină pasul cu educația de la liceu și anticipează cumva rezultatele
dezastruoase pe care le vom vedea la Bacalaureat peste 4 ani.
Situația la Bacalaureat este și mai sumbră. Dacă în 2019 ocupam ultimul loc pe țară, cu
un grad de promovare de 38,44%, la o distanță de 9% față de penultimul județ,
Giurgiu, anul acesta, înainte de contestații rata de promovare a fost de doar 29,06%
(*absenții au fost luați în calcul drept nereușiți).
Cauzele sunt evidente, dar, în ciuda acestui lucru, viteza de remediere a problemelor
nu a fost nici pe departe satisfăcătoare. Calitatea educației o dau oamenii care se
ocupă de ea. Aproape 58% din cadrele didactice care se titularizează în Ilfov au
domiciliul în alte judeţe şi solicită detaşări iar posturile neocupate intră în procedura
de ocupare în sistem de cu ora sau prin organizarea concursurilor/ testării personalului
fără studii corespunzătoare postului, ceea ce duce la scăderea calității educației. Ne
vom asigura că profesorii buni își vor dori să vină în școlile din Ilfov.
Infrastructura insuficientă și dotată necorespunzător și neatractiv, lipsa posibilității ca
elevii să rămână în școală după terminarea orelor pentru a lua masa și a continua
educația informală și a-și face temele cu sprijin calificat, lipsa programelor de educație
remedială, sărăcia, mediile familiale dezorganizate, anturajul, lipsa serviciilor de
îndrumare profesională, lipsa unei implicări reale a conducerilor școlilor, numărul
insuficient de profesori de sprijin și logopezi, toate sunt cauze care, dacă ar fi fost
abordate unitar și coordonat de la nivel județean, ar fi creat un alt tablou al educației
din Ilfov. E timpul să schimbăm toate aceste lucruri.
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Educația devine o prioritate în perioada 2020-2024 în Ilfov, o investiție în tineri care să
devină capabili să facă față provocărilor pe care le va ridica o societate și o piață a
muncii complet transformate de progresul tehnologic. Dacă piața muncii secolului 20
a fost marcată de lupta împotriva exploatării, cea a secolului 21 va fi marcată de lupta
împotriva riscului de a deveni irelevant. Lumea așa cum o știm nu va mai exista peste
douăzeci de ani, iar provocarea majoră este de a ne echipa copii cu un set de
instrumente care să le permită să rămână relevanți pe piața muncii și să vadă în
schimbare o oportunitate, nu un factor de stres. Asta înseamnă să le cultivăm gustul
pentru învățarea continuă, să le oferim setul de instrumente necesar pentru a se
reinventa periodic și să le antrenăm rezistența psihică.
În acest efort va fi nevoie de mobilizarea și implicarea tuturor părților interesate
(profesori, cursanți, familii, parteneri instituționali, economici și sociali). Consiliul
Județean va fi un partener de dialog și va susține cu prioritate proiectele și inițiativele
care au ca scop îmbunătățirea educației și susțin dezvoltarea mentalității agile.

OBIECTIV
Îmbunătățirea infrastructurii școlare.

DIRECȚII DE ACȚIUNE
Creșterea numărului de creșe/grădinițe cu program prelungit pentru a asigura
grupe cu un număr mai mic de copii.
Creșterea numărului de școli (eventual separarea primar/gimnaziu) pentru a
elimina programul în două schimburi și a permite copiilor să rămână la școală
până la orele 17.00, timp în care să poată lua masa, să poată beneficia de sprijin
pentru teme, să poată accesa laboratoarele de informatică, biblioteca, sala/terenul
de sport. Fiecare clasă ar trebui să aibă libertatea de a-și amenaja sala cum dorește
pentru a crea un mediu personalizat de învățare.
Dotarea tuturor școlilor cu mijloace moderne de învățare - internet, tablă albă,
videoproiectoare, computere, bănci ergonomice, materiale pentru laboratoare și
ateliere.
Finanțare pentru dotarea unor spații pentru activități care să stimuleze utilizarea
aplicată a informațiilor teoretice, să încurajeze spiritul creativ și să pregătească
elevii pentru viață, cum ar fi spre exemplu ateliere practice (cusut, tâmplărie, gătit,
electrică simplă), ateliere creative (desen, pictură, muzică), cluburi de carte.
Rețea de microbuze de transport pentru elevi – prin parteneriate cu primariile din
Ilfov dar și parteneriate cu PMB.
Încurajare investiții private în campusuri care în schimbul unor reduceri de taxe să
ofere burse. Sustinerea unui proiect de aplicare a unor reduceri de taxe pentru
firmele cu sediul în Ilfov care fac donații pentru instituțiile de invatamant.
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OBIECTIV
Dezvoltarea resursei umane.

DIRECȚII DE ACȚIUNE
Finanțarea unor cursuri pentru profesori pentru dobândirea de competențe
digitale și familiarizarea cu resursele digitale disponibile.
Sesiuni de analiză, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean și cu profesorii
din Ilfov, pentru a identifica motivele pentru care cadrele didactice din Ilfov sunt
mai slab pregătite comparativ cu cele din alte județe, dificultățile de care se lovesc
și care le afectează performanțele, lipsurile pe care le au și care pot fi remediate. Se
va evalua oportunitatea unor măsuri precum: 1. stimulente financiare și materiale
pentru a rămâne în Ilfov pentru profesorii care iau note mari la titularizare, dar
optează pentru detașare în alte județe; 2. organizarea de programe pilot; 3.
monitorizarea și măsurarea rezultatelor programului ROSE pentru a identifica
mijloace suplimentare de sprijin (reducerea abandonului în învăţământul
secundar şi terţiar şi creşterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat).
Parteneriate cu școli din străinătate și ONG-uri pentru a organiza schimburi de
experiență

OBIECTIV
Reducerea abandonului școlar.

DIRECȚII DE ACȚIUNE
Program de ajutor financiar pentru îmbrăcăminte, încălțăminte pentru școală
pentru copiii cu risc de abandon sau situație materială precară
Extinderea programului Școală după școală (masă caldă)/semi-internat
Program de ajutor financiar pentru rechizite, materiale auxiliare pentru școală
pentru copiii cu risc de abandon sau situație materială precară
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TINERET
VIZIUNE
Tinerii de astăzi sunt adulții de mâine care contribuie în mod activ în societatea
noastră actuală. În câțiva ani, vor lua decizii și vor susține economia și fibra socială a
României. Cei mai mulți visează la o țară ca afară. În acest moment administrația
județeană Ilfov nu are în lucru niciun plan care să facă referire la tinerii din județ. Nu
avem centre în care aceștia să-și petreacă timpul liber și să dobândească
competențe, nu avem politici care să răspundă nevoilor tinerilor și nu le oferă
oportunități.

OBIECTIV
Îi aducem pe tineri în mijlocul acțiunilor și perspectivelor de dezvoltare. Le trezim
interesul și le creăm căile de a investi creativitatea lor în Ilfov.

DIRECȚII DE ACȚIUNE
Stimularea participării tinerilor în proiecte, programe și activități pentru
voluntariat, mediu, inovație,antreprenoriat sau antreprenoriat social; agrement și
timp liber; cetățenie activă; democrație digitală; activități de tineret în
centre/cluburi/comunitate fie structurat (organizații neguvernamentalesau alte
structuri de tineret), fie sub formă de grupuri informale; activități sportive;
implicare la toate nivelurile în consilii de tineret, parlamente ale tinerilor, consilii
consultative; comunități de tineri artiști, skateri, bicicliști etc, în funcție de interese
și pasiuni.
Programe dedicate tinerilor cu oportunități reduse precum: identificarea
numărului, profilului și nevoilor specifice tinerilor vulnerabili (NEETs, care provin
din centre de plasament, cu venituri mici, aflați în situații de discriminare, risc de
sărăcie sau excludere socială etc); reintegrarea în sistem a tinerilor care au
renunțat la școală și sprijinirea lor pentru recuperarea decalajelor; asistență pentru
tinerii cu dizabilități sau copii instituționalizați (inclusiv după atingerea vârstei
majoratului) și suport pentru o viață independentă; implicarea tinerilor din
categorii vulnerabile în apărarea cauzei lor pentru a face comunitatea încare
trăiesc accesibilă lor din toate punctele de vedere (nu numai al mobilității).
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SPORT
VIZIUNE
Recreerea în aer liber bazată pe mișcare și pe activități de descoperire a naturii va
deveni o ocomponentă esențială pentru creșterea calității vieții în Ilfov, fiind tratată
cu profesionalism în domenii precum urbanismul, conservarea naturii, exploatarea
resurselor naturale (de exemplu, silvicultură,managementul apelor), transport și
educație.

OBIECTIV
Încurajarea participării cetățenilor la activități sportive.

DIRECȚII DE ACȚIUNE
Creșterea gradului de conștientizare a populației cu privire la oportunitățile de
voluntariat în sportul local.
Reducerea sau (în funcție de profilul socio-economic al beneficiarului) eliminarea
costurilor de acces în bazele sportive din subordinea autorităților publice.
Realizarea demersurilor necesare pentru deschiderea infrastructurii sportive mici
(terenuri de sport școlare sau ale cluburilor din ligi inferioare) către comunitate.
Promovarea mișcării și sprijinirea inițiativelor sportive informale în aer liber și în
natură (exemplu: amenajarea adecvată a parcurilor urbane și a zonelor naturale,
programe pentru descoperirea naturii prin mișcare și/sau sport).
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ILFOV COMPETITIV ȘI
OFERTANT
ECONOMIE. ANTREPRENORIAT
VIZIUNE
Regiunea București-Ilfov reprezintă principalul pol economic al țării, fiind totodată și
cea mai mare aglomerare urbană. Aceste atuuri nu au fost însă suficiente pentru o
dezvoltare armonioasă a regiunii, lipsa viziunii integrate precum și fragmentarea
administrativă generând sincope, un progres lent în comparație cu așteptările
locuitorilor, precum și diferențe mari de dezvoltare chiar în interiorul regiunii.
Ne dorim un județ competitiv, cu egalitate de șanse în dezvoltare, inovativ, în care să
fie valorificate oportunitățile de investiții în resursa umană și cele naturale. Creăm,
conform secțiunii planificare teritorială, recomandări pentru separarea zonelor de
funcționale urbane (ZFU) și a zonelor de activitate economică (ZAE) la periferia
localităților, unde se poate aloca teren, construi infrastructură de cea mai bună calitate
și apoi să se creeze un ecosistem de companii care își stabilesc activitatea în acele
zone.
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OBIECTIV
Stimularea micilor agricultori - Programul „Suntem ceea ce mâncăm”
Județul Ilfov a fost în istorie, în mod tradițional, o zonă agricolă – câmp de cultivat
legume pentru nevoile capitalei. Această paradigmă s-a schimbat semnificativ, însă
au rămas câțiva poli care funcționează și azi pe acest model: zonele Moara VlăsieiGrădiștea sau Vidra. Aceste potențial tradițional poate fi păstrat și încurajat. Ne
propunem să încurajarea cooperarea între fermieri pentru creșterea productivității în
exploatare, dezvoltarea antreprenoriatului rural și al comunităților antreprenoriale
rurale.

DIRECȚII DE ACȚIUNE
Crearea unor platforme comune pentru cerere și oferta, pentru punerea în
contact a micilor producători, agricultori, antreprenori.
Identitate de brand agro/legumicol.
Organizare de piețe în aglomerările urbane ilfovene.
Proiecte pentru construcția unor facilități (în parteneriat public-privat) pentru
depozitarea/păstrarea legumelor.
Sprijin pentru asocierea antreprenorilor agricoli, introducerea lor și a zonelor de
origine în proiectele de turism local.
Suport pentru obținerea de fonduri europene pentru dezvoltare, orientarea
fermelor către agricultura eco – fapt țintit chiar de politicile publice de nivel
european

OBIECTIV
Stimularea dezvoltării de clustere industriale și de servicii.

DIRECȚII DE ACȚIUNE
Introducerea pe site-ul CJ a unei secțiuni de tipul “oportunități pentru investitori
privați”, care să conțină proiectele de dezvoltare ce urmează a fi propuse/sustinute
de Consiliul Județean sau pentru care exista propuneri de acordare a unor
facilități, pentru a asigura astfel o contractare transparentă încă din faza
prealabilă.
Introducerea standardului ISO 44001 pentru a urmări:
o relație colaborativă cu furnizorii de servicii și crearea unei alt tip de relații pro
activă, constructivă, în beneficiul ambelor părți;
economisirea banilor publici. În Ilfov ceea ce statul cumpără nu va mai fi cel
mai scump ci cel mai bun raport preț/calitate.Vom face comparații ale
prețurilor între ofertanți, proiecte, zone raportandu-ne însa și la calitate și la
modul de colaborare în prestarea serviciilor;
management risk, creștere competitivitate

22

03

Susținerea de cursuri antreprenoriale și a unor module de dezvoltare a unor mici
afaceri de către echipe de elevi și studenți.
Dezvoltarea structurilor și infrastructurilor locale de afaceri – acceleratoare, huburi, spații de coworking, centre de formare, parcuri industriale, științifice etc.
Dezvoltarea de rețele de socializare antreprenorială și comunități de afaceri de tip
market -place.
Sprijinirea accesării de fonduri europene în domeniul cercetării și nu numai.
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TURISM ȘI CULTURĂ
VIZIUNE
Regiunea București-Ilfov nu este evaluată din punct de vedere al vitalității culturale și
nici din punct de vedere al calității acesteia de a deveni un centru de receptivitate
turistică, cu o interfață creativă. Turismul și patrimoniul cultural nu dispun încă de
suficiente date statistice pentru o cartografiere elementară și obligatorie în orice
demers strategic de valorificare a acestor două segmente importante pentru
creșterea atractivității unei regiuni, atât din punct de vedere economic, cât și cultural.
Propunem în acest sens o strategie de etapă 0 care să scoată din anonimat turismul
și cultura din Regiunea București-Ilfov, să-i identifice și să-i măsoare adevărata sa
dimensiune și valoare. În această perioadă pilot, strategia se va centra, inclusiv pe
resursele umane locale, cu un mare potențial creativ și inovativ, văzute ca surse de
venit, dar și pe competiţia inter-urbană şi pe marketing-ul localităților.
Privim cultura și turismul ca două sectoare ce trebuie să dispună de un tip de
administrare antreprenorială în toate localitățile. De asemenea, vedem cultura într-un
context mai larg, circumscris industriilor culturale și creative, deținând calități de
abordare transectorială și transversală, fiind vector pentru transformarea întregii
Regiuni București-Ilfov într-o destinație turistică reală și sustenabilă.
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OBIECTIV
Evaluarea dimensiunii și a potențialului cultural, creativ și turistic al Regiunii
București-Ilfov.
Trasarea unor serii de politici locale corespondente care să stimuleze/accelereze
procesele de regenerare urbană și rurală prin cultură, cu acțiuni de sensibilizare
teritorială, de consultare comunitară și de identificare a unor soluții operabile prin
intermediul proiectelor-pilot (flagship projects) de valorificare a patrimoniului local, a
creativității și culturii vii, de dezvoltare a unor atracții turistice.

DIRECȚII DE ACȚIUNE
Inventarierea și maparea tuturor resurselor creative, culturale, de patrimoniu și
turistice din Regiunea București-Ilfov, identificarea potențialului și a mijloacelor
lor de exprimare, integrarea datelor și a elementelor statistice într-o bază comună
care să ajute în definirea și fundamentarea primului portofoliu de proiecte de
investiție sau în configurarea politicilor locale de bună guvernare.
Inițiative de consultare comunitară privind modalitățile și instrumentele de
valorificare optimă a patrimoniului cultural, necesare creșterii atractivității
localităților ilfovene pentru capitalul mobil, mai ales pentru cel din sectorul de
servicii, pentru mediul de afaceri, pentru turiști etc.
Amenajarea unor zone de agrement care să valorifice mediul natural existent și
care să ofere oportunități pentru petrecerea timpului liber – familii și turiști de o zi
din București.
Informare turistică. Semnarea unui parteneriat cu administrația Aeroportului
Henri Coandă Otopeni pentru amplasarea unui punct de informare în terminalul
sosiri care sa promoveze turismul și cultura Regiunii Ilfov (la sfârșitul primului ciclu
de 4 ani).
Transformarea Centrului pentru Promovarea Culturii Ilfov într-o entitate
funcțională care să trateze și să promoveze cultura și turismul într-un plan
integrat și inițierea unor parteneriate cu operatorii din turism pentru promovarea
evenimentelor culturale.
Dezvoltarea unor eco-sisteme creative și culturale (mediul creativ, mediul ONG,
mediul administrativ, mediul antreprenorial) care să dezvolte primele inițiative de
valorificare sau de refuncționalizare a unor spații dezafectate sau a siturilor cu
valoare de patrimoniu pentru activități culturale, de lounge, turistice, de
administrare a culturii (hub, co-working space, ateliere) sau de servicii.
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ILFOVUL TRANSPARENT,
RESPONSABIL, CONECTAT
ȘI PARTICIPATIV
DIGITALIZARE
VIZIUNE
Ne dorim o administrație publică cunoscută de către cetățeni, parte din viața lor,
pentru ca apoi sa poată fi realizată consultarea, implicarea oamenilor prin guvernare
participativă și în final satisfacerea interesului public. Administrația publică nu va mai
fi o barieră ci un suport, o punte între oameni, ușor accesibilă, în care fiecare se va
simți ascultat, inclus și servit.

OBIECTIV
Cetățeanul în contact cu situația reală - TRANSPARENȚĂ.

DIRECȚII DE ACȚIUNE
Info Ilfov - platforma dedicata pentru publicarea tuturor deciziilor și documentelor
(contracte servicii, contracte de achiziții publice, acorduri de colaborare, evidența
patrimoniului contracte de concesiune, documente financiare, ordinea de zi a
ședințelor, hotărâri). Cetățenii vor avea posibilitatea de a se înregistra pe site
pentru a primi lunar/bilunar știri și informații din diferite domenii de activitate a
Consiliului Județean.
Suport către primării pentru a derula procesul de transparentizare pe site-urile
proprii și monitorizarea îndeplinirii obligatiilor ce le revin.
CJ Live - ședințele CJ Ilfov vor fi transmise în direct și vor putea fi urmărite de
cetățeni prin internet, în momentul desfășurării sau înregistrate.
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OBIECTIV
Asigurarea accesului la informații - SERVICII PUBLICE ADMINISTRATIVE UȘOR
ACCESIBILE.

DIRECȚII DE ACȚIUNE
Susținerea implementării aplicațiilor online pentru depunerea de cereri, cu
generare automat a numărului de înregistrare și termen de soluționare, ce
conduc la scaderea numărului angajaților și la eficientizarea procesului
administrativ.
Accesul tuturor consilierilor la sesizările depuse online de către cetățeni, instituirea
unui program de audiențe între cetățeni și reprezentanții fiecărei comisii de
specialitate cu programare online și verificare disponibilitate.
Introducerea pe site a unei secțiuni “acționăm împreună”, în cadrul careia
cetățeanul să poată scrie direct consilierilor.
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INTEGRITATE ȘI COMPETENȚĂ ADMINISTRATIVĂ
OBIECTIV
Auditare, pregătire și evaluare competențe și eliminarea corupției - IMPLEMENTARE
STANDARD ISO 37001 control și prevenție împotriva corupției

DIRECȚII DE ACȚIUNE
Audit de sistem, prin care să se evalueze sistemele de conducere și control intern,
cu scopul de a identifica deficiențele și corectarea acestora. Audit de performanță,
prin care să se determine criteriile de performanță pentru implementarea
obiectivelor și sarcinilor. Stabilirea unor indicatori cantitativi și calitativi de
performanta pentru principalele departamente și introducerea unor praguri de
salarizare pe baza de performanta.
Publicarea condițiilor de angajare și a rapoartelor anuale de activitate a
departamentelor, comisiilor și a gradului de implementare a proiectelor sau de
atingere a unor criterii de performanță.
Susținerea organizării unor workshop-uri/training-uri de pregătire a primarilor,
consilierilor locali și angajaților de specialitate din primării pentru a învăța
modalități de accesare fonduri pentru investiții prioritare și implementarea la
randul lor a unor guvernări pro active și bugetare participativa.
Facilitarea unor întâlniri informale de studiu, împreuna cu primari/consilieri locali,
cu privire la nevoile localităților și alegerea împreuna a căilor de colaborare
eficiente prin parteneriate/ADI/Gal-uri.
ISO 37001 - Implementarea unui sistem de control și prevenție împotriva corupției
ce va conduce la: 1. demonstrarea de către management a leadership-ului și a
angajamentului său; 2. formarea în spiritul combaterii corupției; 3. evaluarea
riscurilor de corupție referitoare la unele proiecte sau unii parteneri comerciali; 4.
implementarea de mijloace de control financiare, comerciale sau contractuale,
precum și în domeniul achizițiilor; 5.acțiuni corective și îmbunătățire continuă.
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OBIECTIV
Îmbunătățirea politicii de asigurare a surselor financiare.

DIRECȚII DE ACȚIUNE
Asigurarea unui cadru concurențial pentru executarea viitoarelor proiecte de
infrastructură mare pentru toate companiile care îndeplinesc criterii de capacitate
tehnică și financiară de execuție prin promovarea proiectelor pe tipul de execuție
de tip FIDIC[1]. Acest tip de contracte va permite evitarea blocajelor în execuție și
standardizarea anumitor componente din faza de proiect.
Crearea unei direcții funcționale pentru atragere fondurilor europene cu rol de
monitorizare și evidență a tuturor oportunităților de finanțare prin fonduri
europene în corelație cu politicile publice al CJ Ilfov; Informare și suport (informare
periodică, asistență pentru identificarea surselor de finanțare și scrierea
proiectelor) pentru toate UAT-urile din județul Ilfov privind oportunitățile de
finanțare cu fonduri a proiectelor locale.
Introducerea pe site a unei secțiuni cu privire la finanțările ce pot fi accesate de CJ
și acțiunile realizate de către CJ în acest sens, sincronizată cu secțiunea legată de
consultare și propunere proiecte.
Introducere standard ISO 44001 -dezvoltat la secțiunea economie
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CETĂȚENIE ACTIVĂ
VIZIUNE
Consiliului Județean trebuie să-și desfășoare activitatea după principii moderne, să
reprezinte un hub de soluții și un partener de dialog al societății civile pentru a
beneficia de spiritul voluntar și de creativitatea acesteia. Ne dorim să aducem alături
de noi cetățenii și organizații civice cu experientă în diferite domenii pentru a crește
nivelul de implicare, voluntariat și conștientizare. Împreună suntem mai puternici.

OBIECTIV
Consultarea cetățenilor.

DIRECȚII DE ACȚIUNE
Platforma online deschisă cetățenilor pentru dezbatere și pentru depunerea de
propuneri de proiecte ale cetățenilor.
Secțiune tip „susține” și tu acest proiect, în baza careia proiectele ce strang
semnăturile a 5% din populatia cu drept de vot sa fie automat susținute pentru
introducerea pe agenda ședințelor de Consiliu Județean, spre a fi supuse
dezbaterii (pentru facilitarea în acest mod a dispozițiilor codului administrativ care
prevăd aceasta posibilitate, însă sunt inaplicabile datorită barierelor birocratice).
Introducerea pe site a unei secțiuni de „voluntariat” în care sa fie menționate
acțiunile pro bono în care cetățenii se pot implica.
Consultări publice pe diferite domenii și subteme de dezvoltare, realizate atat
online cat si prin implicarea primăriilor, prin adunări cetățenești.

OBIECTIV
Bugetare participativă.

DIRECȚII DE ACȚIUNE
Bugetul suspus dezbaterii reale și consultarii, afișate informații despre creditele
accesate, destinatie și stadiul proiectului, solicitarea primariilor sa respecte la
randul lor aceste obligații și monitorizare.
Apel anual de lansare a susținerii financiare pentru un proiect al cetățenilor, ales
prin votul acestora.
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