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CAPITOLUL I – PREZENTAREA GENERALĂ A JUDEȚULUI MEHEDINȚI
JudeŃul MehedinŃi este situat în partea de sud-vest a României, pe malul stâng
al Dunării la ieşirea acesteia din defileu.
Are o suprafaŃă de 493289 hectare (2,1% din suprafaŃa Ńării) şi se învecinează cu
judeŃele: Caraş-Severin la vest, Gorj la nord şi Dolj la sud-est. La sud se învecinează
cu Bulgaria şi Serbia.
Din punct de vedere al organizării administrative în componenŃa judeŃului intră 2
municipii (Drobeta-Turnu Severin şi Orşova), 3 oraşe (Baia de Aramă, Strehaia şi Vânju
Mare), 61 comune şi 344 sate.
La 1 iulie 2015, populaŃia cu domiciliul în judeŃ (cetăŃeni români) era de 287.763
persoane din care 146.018 femei (50,7 %) şi 141.745 bărbaŃi (49,3 %), distribuŃia pe
medii de rezidenŃă arătând o urbanizare uşoară (50,8 % în urban, respectiv 49,2 % în
rural).
La această dată populaŃia reprezenta 1,3 % din populaŃia României, clasându-se
pe locul 38 în ierarhia judeŃelor (inclusiv Municipiul Bucureşti).
JudeŃul este străbătut de şoseaua europeană E70, iar darea în folosinŃă a
Canalului Rin - Main - Dunăre a pus reşedinŃa judeŃului, municipiul Drobeta Turnu
Severin, în contact direct cu toate oraşele riverane de la Marea Neagră şi până la Marea
Nordului.
Podul de la sistemul Hidroenergetic şi de NavigaŃie PorŃile de Fier a scurtat
distanŃele rutiere dintre Drobeta-Turnu Severin şi diferite oraşe europene.
Relieful judeŃului format din munŃi, podişuri şi câmpie, se înfăŃişează sub forma
unui amfiteatru dispus în trepte ce coboară dinspre nord-nord-vest spre sud-sud-est.
Cea mai înaltă treaptă, în nord-vest, este alcătuită din munŃii MehedinŃi şi Cernei,
treapta mijlocie cuprinde podişul MehedinŃi, dealurile Motrului şi câmpia înaltă a BălăciŃei,
cea mai joasă treaptă, Câmpia BlahniŃei este alcătuită în mare parte din terasele Dunării
şi văile largi ale Drincei şi BlahniŃei. PrezenŃa unor depresiuni ca Baia de Aramă,
Comăneşti - Halânga, a unor văi largi şi a depresiunii de tip subcarpatic a TopolniŃei oferă
condiŃii de locuit şi circulaŃie, inclusiv în zonele înalte ale judeŃului.
Clima judeŃului MehedinŃi este temperat-continentală cu influenŃe mediteraneene
în zona Cazanele şi a municipiului Drobeta Turnu Severin. Cel mai important curs de apă
este fluviul Dunărea, care reprezintă hotarul natural al judeŃului pe o lungime de 192 km.
Pe teritoriul judeŃului MehedinŃi se varsă în Dunăre râurile: Cerna, Bahna,
TopolniŃa, BlahniŃa şi Drincea.
În partea de nord-est a judeŃului se întinde bazinul râului Motru cu afluenŃii
Coşuştea şi HuşniŃa.
Cele mai importante resurse ale subsolului sunt: cărbunele, azbestul, bentonita,
calcarul, ardezia, nisipul şi apele sulfuroase.
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Varietatea formelor de relief asigură o structură echilibrată a modului de folosinŃă
a suprafeŃei judeŃului.
Avantajat de poziŃia geografică, cu deschidere la Dunăre, judeŃul MehedinŃi a
cunoscut încă din vechime o bogată activitate de comerŃ, de transporturi navale în
special cele de mărfuri. Transporturile rutiere dispun de o reŃea de 1856 km, din care
drumuri naŃionale şi europene 374 km. Poşta şi telecomunicaŃiile îşi au începuturile în
anul 1862 luând amploare în ultimii ani. O dezvoltare importantă în ultimii ani au
cunoscut serviciile comerciale şi publice menite să satisfacă cerinŃele crescânde ale
populaŃiei.
Din punct de vedere economic în judeŃ există importante capacităŃi de producŃie în
domeniul construcŃiilor navale, de vagoane, de prelucrare a lemnului, de fabricare a
produselor anorganice, de fabricare a mobilierului din lemn, a celulozei şi a hârtiei, a
confecŃiilor textile, industriei alimentare, capacităŃi de extragerea cărbunelui şi de
producere a energiei electrice (hidro şi termo).
Apreciind trecutul şi conservând urmele lăsate de strămoşi, locuitorii meleagurilor
mehedinŃene au adăugat realizări ale epocii contemporane.

Între cele două municipii ale judeŃului, DrobetaTurnu Severin şi Orşova, sistemul hidroenergetic şi
de navigaŃie PorŃile de Fier, reprezintă o realizare
unică în România şi una dintre cele mai mari din
Europa.
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CAPITOLUL II – CULTURA ȘI PATRIMONIUL NAȚIONAL
Leagăn de istorie și civilizație din timpuri străvechi, Mehedințiul se situează în
rândul județelor care promovează identitatea culturală locală, oferind, în același timp, un
peisaj bogat de manifestări în sprijinul valorificării tradițiilor mai vechi și mai noi din
comunele și satele de pe întreg teritoriul.
Viața culturală a județului este susŃinută de instituŃii publice de cultură,
reprezentanții comunităților locale, organizaŃii profesionale, asociaŃii şi fundaŃii culturale.
Datorită tradiŃiei culturale foarte puternice şi a unui patrimoniu arhitectural şi
religios extrem de bogat, județul Mehedinți poate fi considerat unul din județele cu un
potențial cultural deosebit, care poate fi valorificat în sprijinul dezvoltării durabile.
Municipiul Drobeta Turnu Severin poate fi considerat un muzeu în aer liber având
în vedere faptul că, încă din primii săi ani de existenŃă, au fost descoperite în timpul
diferitelor lucrări, vestigii istorice ce proveneau de la construcŃiile romane sau feudale.
Cele mai importante dintre acestea sunt:
- castrul roman Drobeta;
- podul construit de Apolodor din Damasc la ordinul împăratului Traian;
- termele romane;
- fortificaŃia poligonală din sec. XIII d.Chr;
- biserica mitropoliei Severinului.
Muzeul Regiunii Porțile de Fier este cea mai importantă instituție de cultură care își
desfășoară activitatea în municipiul Drobeta Turnu Severin și în județul Mehedinți, fiind,
în același timp, un important obiectiv turistic al orașului, cu valoare inestimabilă, ilustrând
admirabil evoluția istorică pe care a cunoscut-o această așezare, dar și cele mai
reprezentative caracteristici ale întregii regiuni geografice, contribuind la educaŃia
locuitorilor - ştiinŃifică, muzicală, artistică și care a devenit, în timp, un centru de iradiere
culturală, patriotică, pentru Ńinuturile de pe malurile Dunării locuite de români.
Palatul Cultural "Theodor Costescu" este un alt lăcaș cu o puternică activitate
culturală, în sălile sale funcŃionând și Casa de cultură a municipiului și biblioteca Ion G.
Bibicescu, cu o bogată colecție de carte.
DIRECłIA JUDEłEANĂ PENTRU CULTURĂ MEHEDINłI - este o instituŃie
publică cu atribuŃii ce Ńin de implementarea politicilor naŃionale la nivel local în ceea ce
priveşte controlul respectării legislaŃiei-cadru în domeniul culturii, al patrimoniului cultural
naŃional în general şi în cel al protecŃiei monumentelor istorice, în special.
În anul 2015 DirecŃia JudeŃeană pentru Cultură MehedinŃi a urmărit realizarea
prerogativelor legale, îndeplinirea obiectivelor programate si asumate precum si
respectarea principiilor pe care se fundamentează Programul de Guvernare in domeniul
culturii.
Aspecte generale privind activitatea din anul 2015:
1. Protejarea patrimoniului cultural naŃional
1.1. Verificarea obținerii autorizațiilor de supraveghere arheologica pentru

continuarea lucrărilor in zona Castru roman Drobeta si eliberarea avizelor Direcției de
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Cultura Mehedinți privind supravegherea arheologica pe aceeași perioada de timp
(trimestrele I si II/2015), cercetare arheologica preventiva la Vrata (august-septembrie
2015), cercetare arheologica sistematica Amfiteatrul roman Drobeta (iulie-septembrie
2015), cercetare arheologica sistematica Sit Schela Cladovei (iulie-august 2015).
Monitorizarea obținerii autorizațiilor de diagnostic arheologic de către Muzeul Regiunii
Porților de Fier pentru diverse obiective (Sisesti, Drobeta Turnu Severin, Ostrovul
Corbului) si eliberarea avizelor Direcției de Cultura Mehedinți privind diagnosticul
arheologic (trimestrul IV/2015).
1.2. AcŃiuni de monitorizare pentru asigurarea protecŃiei monumentelor
istorice de către proprietari (statul, prin reprezentanŃii săi, persoane fizice sau
juridice de drept privat), în sensul respectării obligaŃiilor ce le revin prin lege;

- Stabilirea coordonatelor topo-geografice si georeferentieri pentru monumentele
din Strehaia și satele de sub jurisdicție (trimestrul I/2015) si comuna Pristol, bisericile de
la Gărdăneasa și Șușița, troița de la Bîlvănești (trimestrul IV/2015).
1.3. Analizarea şi pregătirea documentaŃiilor depuse de solicitanŃi în vederea
prezentării acestora la şedinŃele Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 11 Tg.
Jiu și la Comisia Națională a Monumentelor Istorice și avizare:

Reabilitarea bazinului de înot Drobeta Turnu Severin (trimestrul I/2015), finalizare
clasare Amfiteatru roman Drobeta (trimestrul II/2015), ,,Reabilitare Colegiu Național
Traian și amenajare parc”;
,,Patrimoniul natural – viitor produs turistic transfrontalier (Parcul Gării, Parcul
Rozelor, Parcul Dragalina) – septembrie 2015, ,,Lucrări de modernizare târg Cerneți”,
emiterea de către Ministerul Culturii a Avizului nr. 142/2015 privind reamplasarea
Bustului I. Şt. Paulian (iulie 2015);
,,Realizare rețea de canalizare menajera si stație de epurare in comuna Vrata”;
Realizare sistem de alimentare cu apa in comuna Vrata (august 2015), (trimestrul
III/2015), Dosar Reabilitare imobil cazare pentru ISU Drobeta, documentații Reabilitare
Biserici din Grozești si Ponoarele, Documentație Reabilitare Biserica din Șușița, PUG
Pristol (trimestrul IV/2015), etc.
1.4. EvidenŃa informatizată a patrimoniului cultural mobil, proces demarat de
Ministerul Culturii în vederea protejării bunurilor mobile.

- Control la societatea comerciala Severinum Antik SRL din Drobeta Turnu Severin
(trimestrele II si IV/2015).
1.5. Măsuri de punere în valoare a monumentelor istorice şi integrarea lor
social-economică şi culturală în viaŃa colectivităŃilor locale:

- diseminare programelor de finanțare pentru reabilitarea monumentelor: Ediția
I/2015 de finanțare de proiecte culturale prin Administrația Fondului Cultural National. –
februarie 2015, oportunități de finanțare prin Programul european ”Europa Creativă
2014-20120”, cu subprogramul CULTURA 2015, Sesiunile-concurs de proiecte finanŃate
din Timbrul Arhitecturii pentru anul 2015 (trimestrul I/2015), Ediția II/2015 de finanțare
de proiecte editoriale prin Administrația Fondului Cultural National– aprilie 2015, Editia
III/2015 de finanțare de proiecte culturale prin Administrația Fondului Cultural National,
Programului Cultural NaŃional pentru susŃinerea financiară a taberelor de creaŃie plastică
naŃionale şi internaŃionale– iulie 2015.
2. AcŃiuni periodice privind implementarea politicilor culturale şi aplicarea
legislaŃiei specifice în teritoriu - participarea la acțiunile organizate de operatorii
culturali din județ.
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3. AcŃiuni întreprinse în colaborare cu servicii publice sau autorităŃi ale
administraŃiei publice locale şi judeŃene:

- Analize pe situaŃii apărute în patrimoniul cultural imobil/mobil în parteneriat cu
deținătorii de bunuri imobile de patrimoniu mobil;
- Identificarea monumentelor din mediul rural din categoria B care necesita lucrări
de restaurare, conservare, punere in valoare si transmiterea situației către Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale (septembrie 2015).
- diseminare informații și solicitări de colaborare în vederea Participării Romanii la
Expoziția Universală de la Milano 2015. În cadrul ExpoziŃiei de un pavilion naŃional – „În
armonie cu natura/Living with nature”. (trimestrul I/2015), oferta Fundației Amfiteatru
referitoare la Festivalul de teatru ,,Caleido” (trim. III 2015).
- consultanta acordata Centrului de Transfuzie Sanguina Drobeta Turnu Severin în
vederea realizării unui proiect de reabilitare. (trimestrul I/2015).
- Participarea reprezentantului D.C. Mehedinți la comisia constituită de Agenția
pentru Protectia Mediului Mehedinți pentru analiza referitoare la PUG Pristol, PUG
Balvanesti. (trimestrul IV/2015).
- Controale pe linia verificării stării de conservare a monumentelor - Drobeta
Turnu Severin, Vrata (trimestrul II si IV/2015), etc.
- gestionare documentații privind vânzarea de terenuri în extravilanul UAT-urilor
din județ, în spiritul legii 17/2014 și consultări de specialitate oferite primăriilor din județ,
verificări ale monumentelor din județul MehedinŃi în vederea reactualizării Listei
Monumentelor Istorice în anul 2015, Monitorizarea monumentelor istorice din localitățile
afectate de inundațiile din noiembrie 2015.
- Solicitări către instituțiile publice de cultură în vederea organizării de evenimente
culturale care sa marcheze în anul 2015 Ziua Culturii Naționale – 15 ianuarie, Aniversarea
zilei de 24 ianuarie – Mica Unire (trimestrul I/2015), Aniversarea zilei de 1 decembrie –
Marea Unire (trimestrul IV/2015).
- Controale pe linia verificării stării de conservare a monumentelor de categorie B
pentru care au fost emise avize de către Directia de Cultura MehedinŃi in colaborare cu
IPJ MehedinŃi.
Alte activități ale Direcției Județene pentru Cultură Mehedinți în anul 2015:

- Explicitarea, aplicarea şi urmărirea respectării legislaŃiei în vigoare privind
protejarea patrimoniului cultural naŃional, în spiritul necesităŃii de stopare a tuturor
formelor de distrugere şi/sau alterare a patrimoniului cultural imobil local.
- Informarea periodică şi sensibilizarea comunităŃii mehedințene, prin intermediul
mass-media, inclusiv prin expuneri cu public, în scopul responsabilizării unor paliere
sociale cât mai diverse faŃă de rolul pe care patrimoniul cultural imobil îl are în păstrarea
identităŃii locale, realizat prin intermediul platformei web a instituției, corespondenta,
apariții media. În topul instituțiilor de cultura din Romania, din punct de vedere al
vizibilității pe Internet și a numărului de accesări, platforma web a instituției a fost
clasata între primele 5 (sursa www.cultura-net.ro).
- Actualizarea „Ghidului solicitantului” postat pe pagina de internet a instituŃiei
www.MehedinŃi.djc.ro în care sunt incluse toate documentele necesare avizării de
specialitate pentru fiecare intervenŃie în parte, cât şi „paşii” necesari obŃinerii, în condiŃii
optime şi, mai ales, legale a avizului de specialitate, celorlalte acte administrative
referitoare la procedura de clasare/declasare a monumentelor istorice, semnalizarea şi
inscripŃionarea acestora, timbrul monumentelor istorice precum şi obligaŃiile ce revin
proprietarilor/titularilor de drepturi reale ce deŃin cu orice titlu imobile cu statut de
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monument istoric. Ghidul poate fi accesat pe pagina www.MehedinŃi.djc.ro
Informații Generale.

la rubrica

- Sprijinirea activităŃii de întocmire corespunzătoare a P.U.Z.-urilor pentru zonele
istorice protejate din municipiul MehedinŃi, P.U.G.-urilor din zonele rurale cu includerea
monumentelor istorice şi a zonelor lor de protecŃie.
- Controlul stării de siguranŃă aferentă regimului de exploatare al imobilelor
componente ale centrului Istoric Drobeta Turnu Severin și Baia de Arama şi notificarea
factorilor interesaŃi în acest sens.
- Monitorizarea săpăturilor arheologice efectuate în judeŃul MehedinŃi şi raportarea
de specialitate către ministerul de resort. Monitorizare Amfiteatrul Roman, Cetatea
Severinului, situl Schela Cladovei, cercetări arheologice preventive Vrata, lucrări ce au
fost autorizate de M.C.
- ÎntreŃinerea şi actualizarea informaŃiilor de pe pagina de NET a instituŃiei, în
cadrul site-ului: Cultur@pe Net, asigurarea publicării noutăților de la instituŃie pe pagina
de net şi prin afişare la sediu.
- Documentarea, diseminarea informaŃiilor de specialitate în vederea aplicării de
către operatorii culturali a programelor culturale europene şi/sau programelor culturale
naŃionale, regionale şi transnaŃionale prin materiale informative.
CAPITOLUL III - EDUCAȚIE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEłEAN MEHEDINȚI
Strategia de dezvoltare a învăŃământului mehedinŃean, promovată de
Inspectoratul Şcolar JudeŃean, se înscrie în reperele stabilite de Strategia MECŞ pentru
dezvoltarea învăŃământului preuniversitar şi a Programului de dezvoltare economicosocială a judeŃului MehedinŃi.
Deschiderea sistemelor educaŃionale şi de formare profesională spre mediul social,
economic şi cultural, spre societate, în ansamblul său, prin consolidarea relaŃiilor de
colaborare dintre educaŃie şi formare profesională cu piaŃa muncii, cercetare, dezvoltarea
spiritului antreprenorial, îmbunătăŃirea învăŃării limbilor străine, creşterea mobilităŃii
europene pentru elevi şi studenŃi, profesori, cercetători şi specialişti, consolidarea
cooperării europene, reprezintă, în egală măsură, direcŃii de acŃiune, dar şi deziderate ale
societăŃii contemporane.
Programul managerial al Inspectoratului Şcolar a preluat şi dezvoltat prin acŃiuni
concrete obiectivele majore ale Guvernului României privind politica în domeniul educaŃiei
• Acces egal şi sporit la educaŃie;
• Calitate ridicată a educaŃiei şi pregătirea societăŃii bazată pe cunoaştere;
• Descentralizarea şi depolitizarea sistemului educativ;
• Transformarea educaŃiei în resursa de bază a modernizării României;
• Considerarea investiŃiei în capitalul uman ca investiŃia cea mai profitabilă pe
termen lung;
• ReconstrucŃia învăŃământului în mediul rural;
• Combinarea eficientă a educaŃiei de elită cu educaŃia generală;
• Compatibilizarea europeană şi scoaterea învăŃământului românesc din izolarea din
ultimii ani;
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• Dezvoltarea instituŃională a educaŃiei permanente;
• Asigurarea
contextelor formale, informale şi non-formale pentru realizarea
educaŃiei permanente ca dimensiune majoră a politicii educaŃionale;
• Asigurarea calităŃii proceselor de predare-învăŃare-evaluare, a serviciilor
educaŃionale, în vederea atingerii standardelor existente în Uniunea Europeană în
acest domeniu;
• Creşterea rolului consilierii şi orientării în carieră;
• Dezvoltarea unui învăŃământ profesional şi tehnic în strânsă legătură cu nevoile de
forŃă de muncă ale judeŃului, în vederea inserŃiei sporite a absolvenŃilor pe piaŃa
forŃei de muncă;
• Dezvoltarea unui management de calitate în învăŃământ;
• Fundamentarea actului educaŃional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi
profesionala a elevilor, din perspectiva dezvoltării durabile şi a asigurării coeziunii
economice şi sociale.

Obiectivele prioritare ale Inspectoratului Şcolar JudeŃean MehedinŃi
 fundamentarea planului de şcolarizare şi
redimensionarea reŃelei de învăŃământ;
 asigurarea calităŃii în educaŃie prin
încadrarea unităŃilor şcolare cu personal
didactic calificat;
 instruirea şi formarea personalului de
conducere;

 dezvoltarea şcolilor de centru prin
fuzionarea cu şcolile mici;
 cuprinderea tuturor elevilor în formele
educaŃiei extraşcolare;
 descentralizarea
mehedinŃean;

învăŃământului

PRIORITĂłI STRATEGICE
 accesibilitate la educaŃie;
 creşterea calităŃii actului educaŃional
vizând
cu
prioritate
rezultatele
învăŃământului din mediul rural;
 perfecŃionarea calităŃii actului de predare
- învăŃare-evaluare;

 instruirea şi formarea personalului de
conducere;
 asigurarea permanentă a comunicării
eficiente;
 consolidarea rolului şcolii ca principală
instituŃie de educaŃie;

PRIORITĂłI MANAGERIALE
 Asigurarea accesului egal şi sporit la educaŃie prin:
 Creşterea ratei de participare la toate nivelurile de educaŃie din învăŃământul
preuniversitar
 Sprijinirea accesului la studiile obligatorii de 10 ani pentru cei care abandonează
şcoala/ absolvenŃii de gimnaziu
 Restructurarea reŃelei şcolare în funcŃie de indicii demografici şi programele de
dezvoltare la nivel local şi regional, precum şi de adaptare la piaŃa muncii
 Reducerea învăŃământului simultan
 Sprijinirea accesului la educaŃie pentru elevii proveniŃi din medii dezavantajate, în
vederea prevenirii şi combaterii marginalizării şi a excluziunii sociale
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 Facilitarea accesului tinerilor la programe de educaŃie şi formare profesională de
tip „ A doua şansă”
 Diversificarea ofertei de servicii educaŃionale pentru copiii cu nevoi speciale
 Asigurarea şanselor egale în educaŃie pentru copiii cu cerinŃe educaționale speciale
(CES); creşterea participării acestora la procesul instructiv-educativ
 Adecvarea serviciilor educaŃionale la nevoile copiilor şi elevilor supradotaŃi şi celor
capabili de performanŃă înaltă
 Stimularea participării copiilor la educaŃie prin îmbunătăŃirea calităŃii educaŃiei
incluzive, valorificarea eficientă a resurselor existente şi creşterea intervenŃiei
timpurii a şcolii în viaŃa copiilor
 Asigurarea echităŃii privind accesul la o educaŃie incluzivă de calitate şi a
parcurgerii unor rute şcolare ascendente şi abordări educative personalizate
 Stimularea completării/finalizării educaŃiei aferente nivelelor de învăŃământ
obligatoriu în vederea asigurării şanselor egale în viitor
 Valorificarea valenŃelor pozitive din tradiŃiile rromilor în vederea schimbării
mentalităŃii privind participarea la educaŃie a copiilor
 Asigurarea calităŃii învăŃământului în perspectiva pregătirii pentru o societate şi
economie bazată pe cunoaştere prin:
 Creşterea calităŃii şi eficienŃei educaŃiei din perspectiva pregătirii pentru o societate
bazată pe cunoaştere şi în vederea promovării dezvoltării durabile
 Abordare curriculară adecvată formării pentru societatea bazată pe cunoaştere şi
dezvoltare durabilă
 Interdisciplinaritate si cross-curricularitate
 Materiale suport
 Abordare extracurriculară
 Monitorizarea, evaluarea, optimizarea calităŃii procesului instructiv educativ
 Evaluare de proces prin inspecŃie şcolară
 Evaluare instituŃională
 Analiza rezultatelor şi elaborarea planurilor de îmbunătăŃire
 Abordare curriculara creativă
 Transmiterea propunerilor de îmbunătățire a politicilor educaționale
 Crearea unor sisteme de stimulente diferențiate pentru elevii și profesorii
performanți
 Dezvoltare instituŃională
 Redimensionarea laturii educative

10

REłEAUA UNITĂłILOR DE ÎNVĂłĂMÂNT
I.1.1. ÎnvăŃământul de stat
UnităŃi de învăŃământ 2014– 2015
Total
Cu personalitate juridica
231
104

Structuri
127

Palate,

GrădiniŃe

PJ

SecŃii
-

1

-

1

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

2

1

2

-

5

8

11

2

-

-

4

5

1

Baia de
Arama

-

2

-

1

-

2

-

1

-

Orsova

2

-

2

-

-

-

1

1

Strehaia

-

4

1

1

-

1

-

Vânju
Mare

-

5

1

-

-

1

Rural

-

23

57

13

3

TOTAL

9

42

73

17

3

Şcoli

Structuri

-

PJ

1

Structuri

-

7

PJ

cluburi ale
copiilor /
filiale

1

Drobeta
Tr-Severin

2
-

-

-

-

1

-

1

-

-

63

2

2

67

8

10
11

Cluburi
sportive

1

Structuri

Grupuri
şcolare, Licee,
Colegii Tehnice

Liceu
tehnologic
special

PJ

COLEGII/LICEE
TEORETICE

I.1.2.UnităŃi cu personalitate juridică / structuri / categorii / zone 2014-2015
Scoli IÎnvăŃământ
GrădiniŃe
Scoli 0-IV
VIII
special

NIVEL DE
ÎNVĂłĂMÂNT

NR. UNITĂłI

Din care:
PJ

NR. ELEVI

AR
SECłII
structuri

Din care:
URBAN

RURAL

Preşcolar

51

9

42

164

6362

3142

3220

Primar

70

3

67

-

10995

5531

5464

Gimnazial

91

73

18

-

9664

4685

4979

Liceal

18

18

-

-

10924

9037

1887

Liceu tehnologic special

2

1

1

-

101

101

-

Postliceal

1

1

-

-

1798

1638

160
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ALTE UNITĂłI CONEXE

NR. UNITĂłI

din care:
PJ

Clubul Şcolar Sportiv

2

2

Palatul Copiilor

5

1

Casa Corpului Didactic

1

1

Inspectoratul Şcolar JudeŃean

1

1

TOTAL MECS

9

5

C.J.R.A.E

1

1

TOTAL învăŃământ special

2

1

Scoala Postliceala Sanitara G.Titeica

1

1

Liceul Teoretic „Şerban Cioculescu”

1

1

TOTAL învăŃământ particular

2

2

13

AR

SECłII

4

4

1

I.1.3. Efective de elevi
Nr. total
elevi
40049

Nr. total
preşcolari
6362

Nr. elevi
înv.

Nr. elevi
înv.

primar

gimnazial

10995

9664

Nr. elevi
înv. liceal

Nr. elevi înv.
special

Nr. Elevi înv.
postliceal

10924

306

1798

Referitor la fundamentarea cifrei proiectului planului de şcolarizare, precizăm că, pentru cei 2120 de absolvenŃi prognozaŃi a
absolvi clasa a VIII - a s-au alocat 77 de clase, distribuite astfel în învățământul liceal:
- 49 % filieră teoretică
- 38 clase
- 43 % filieră tehnologică - 33 clase
- 8 % filieră vocaŃională - 6 clase
Clasele de la filiera tehnologică au fost repartizate în conformitate cu procentele stabilite în documentele de proiectare
strategică a nevoilor pieŃei muncii la nivel regional(PRAI) şi local(PLAI), astfel:
- 18 clase profil tehnic;
- 10 clase profil servicii;
- 5 clase profil resurse;
S-au propus:
- 7 clase a IX-a pentru învăŃământul profesional/zi
- 3 clase a IX-a pentru învăŃământul cu frecvenŃă redusă
- 8 clase a IX-a seral
- 19 clase de învăŃământ postliceal zi / seral şi 7 clase de maiştri pentru calificările: sănătate si asistență
pedagogica, mecanica,energetic, constructii, instalații si lucrării publice, agricultură.
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AcŃiuni întreprinse:
- realizarea de întâlniri pe zone cu directorii unităŃilor de învăŃământ din judeŃ în cadrul cărora a fost prelucrată
Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reŃelei unităŃilor de învăŃământ preuniversitar
pentru anul şcolar 2014/2015;
- propunerea spre aprobarea CA a componenŃei Comisiei de fundamentare a cifrei de şcolarizare şi stabilirea reŃelei
unităŃilor de învăŃământ preuniversitar la nivelul ISJ MehedinŃi;
- realizarea graficului întâlnirilor cu directorii unităŃilor de învăŃământ din judeŃ pentru preluarea propunerilor planului de
şcolarizare;
- centralizarea propunerilor şi analizarea lor în cadrul comisiei judeŃene;
- realizarea la nivelul ISJ MehedinŃi a unui studiu de specialitate referitor la fundamentarea planului de şcolarizare,din
perspectiva argumentelor psihologice,sociologice şi economice,în care au fost implicaŃi profesorii consilieri din centrele şi cabinetele
de asistenŃă psihopedagogică,autorităŃile locale şi Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formarea
Profesională;
- aprobarea proiectului planului de şcolarizare de către CA al ISJ, avizarea lui de către C.L.D.P.S.F.P. şi coordonatorul
regional al CNDIPT, pentru învăŃământul profesional;
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În vederea desfăşurării în condiŃii optime a procesului educaŃional în noul an școlar
2014-2015, conceperea şi proiectarea activităŃii la nivelul Inspectoratului Şcolar al
JudeŃului MehedinŃi şi a unităŃilor şcolare
subordonate/conexe, a avut în vedere
următoarele aspecte cu caracter de orientare şi fundamentare a managementului
resurselor umane şi financiare, a politicilor şi programelor proprii:
• aplicarea corectă a legislaŃiei şcolare la toate nivelurile;
• reconsiderarea managementului şcolar din perspectiva descentralizării impuse de
Legea educației (Legea 1/2011), a creşterii autonomiei Inspectoratului Şcolar
JudeŃean MehedinŃi şi a unităŃilor şcolare, în contextul implementării în viitor a
noului sistem descentralizare / de finanŃare a învăŃământului preuniversitar de stat;
• asigurarea unui învăŃământ incluziv, a consilierii de specialitate pentru elevii cu
nevoi speciale;
• implementarea corectă a Curriculumul naŃional şi a sistemului naŃional de evaluare,
asigurând respectarea acestora;
• creşterea calităŃii în educaŃie, inclusiv în mediul rural, pentru pregătirea în vederea
integrării socio-profesionale optime a absolvenŃilor;
• stimularea elevilor capabili de performanŃă;
• asigurarea, potrivit legii, a personalului didactic adecvat prin numirea, transferarea,
eliberarea şi evidenŃa personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi control;
• fundamentarea planului de şcolarizare şi redimensionarea reŃelei de învăŃământ;
stabilirea cifrelor de şcolarizare pe baza studiilor de prognoză cu consultarea
unităŃilor de învăŃământ, a autorităŃilor locale şi a agenŃilor economici interesaŃi;
• încurajarea şi sprijinirea iniŃiativei în dezvoltarea unităŃilor de învăŃământ, inclusiv
prin proiecte de cooperare cu finanŃare nerambursabilă;
• eficientizarea procesului educaŃional, din perspectiva importanŃei investiŃiei în
capitalul uman ca investiŃia cea mai profitabilă pe termen lung;
• asigurarea calităŃii şi a caracterului stimulativ-motivaŃional al inspecŃiei şcolare;
• eficientizarea procesului educaŃional printr-o monitorizare atentă a activităŃii
desfăşurate în unităŃile şcolare şi intervenŃia la timp şi de calitate, pe baza diagnozei
şi a evaluării;
SituaŃia încadrării cu personal la nivelul judeŃului MH, în anul şcolar 2014 – 2015, se
prezintă astfel:
Personal din
învăŃământul
preuniversitar
Personal didactic

Personal didactic
auxiliar
Personal nedidactic
TOTAL

2014-2015
3322

372
681
4375
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SituaŃia încadrării pe norme/posturi didactice pe tipuri de posturi şi medii de
rezidenŃă - învăŃământ de masă :

Titulari
(plata cu ora sau
cumul)

TITULARI

Total

din care:
Urban Rural

2458 1322

1136

Total
321

SUPLINITORI
CALIFICATI

din care:
Urban Rural
122

199

Total
699

din care:
Urban Rural
201

498

SUPLINITORI
necalificaŃi/ în
curs de calificare
Total
54

din care:
Urban Rural
13

41

SituaŃia încadrării pe norme/posturi didactice pe tipuri de posturi şi medii de
rezidenŃă-învăŃământ special:
Titulari
(plata cu ora sau
cumul)

TITULARI

Total
75

din care:
Urban Rural
75

0

Total
5

SUPLINITORI
CALIFICATI

din care:
Urban Rural
5

0

Total
30

din care:
Urban Rural
30

0

SUPLINITORI
CALIFICAłI
necalificaŃi/ în
curs de calificare
Total
2

din care:
Urban Rural
2

Acoperirea cu personal didactic a diferitelor discipline:
Discipline/domenii deficitare în acoperirea cu personal didactic calificat
Limba germană
Chimie
Fizică
Educatoare – în zone greu accesibile
Discipline/domenii cu excedent de personal
Limba şi literatura română
Limba franceză
Istorie
Geografie
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CAPITOLUL IV – SĂNĂTATE
DIRECłIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ MEHEDINłI - este o instituție publica cu
personalitate juridică care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Județului MehedinŃi in
scopul realizării politicilor şi programelor nationale de sănătate publică, a activității de
medicină preventivă şi a inspecŃiei sanitare de stat, a monitorizării stării de sănătate şi a
organizării statisticii de sănătate, precum şi a planificării şi derulării investițiilor finanțate
de la bugetul de stat pentru sectorul de sănătate.
 Realizările Direcției de Sănătate Publică
1. Eficientizarea sistemului de sănătate publică în judeŃul MehedinŃi
Dezvoltarea asistenŃei medicale primare:
•

•

prin asigurarea unei asistente medicale primare accesibila în egală măsură pentru
toŃi locuitorii judeŃului - toate localităŃile din judeŃ au asistenŃă medicală
asigurată de către medici de familie aflaŃi în relaŃie contractuală cu casa de
asigurări de sănătate judeŃeană, 80% dintre comune beneficiază de asistenŃă
medicala comunitara, iar 33% din comunitatile vulnerabile au mediatori
sanitari rromi, prin suplimentarea în anul 2015 a numarului de posturi;
în cadrul celor trei centre de permanenta fixe care functionează în judeŃ, au fost
consultaŃi un numar de 15.802 bolnavi prezentaŃi, ceea ce a degrevat serviciul UPU
din cadrul Spitalului JudeŃean de UrgenŃă Drobeta Turnu Severin, din care pe grupe
de vârsta astfel:
- 1.054 bolnavi din grupa de vârsta 0-1;
- 3.319 bolnavi din grupa de vârsta 1-14;
- 9.270 bolnavi din grupa de vârsta 15-64;
- 2.159 bolnavi din grupa de vârsta peste 65.
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•

•

•
•
•
•

•

•

2. Dezvoltarea şi modernizarea ambulatoriilor de specialitate
sprijinirea şi monitorizarea atragerii fondurilor europene de catre Consiliul JudeŃean
MehedinŃi în vederea dezvoltării şi modernizării ambulatoriului de specialitate al
Spitalului JudeŃean de UrgenŃă Dr.Tr.Severin.
monitorizarea derularii activitatilor de modernizare a Ambulatoriului de specialitate
din cadrul Spitalului Oraşenesc Baia de Aramă, în semestrul I al anului 2015, acesta
fiind dat in folosinta în luna august a anului 2015. Reabilitarea a fost realizata prin
accesarea fondurilor europene de catre Consiliul Local Baia de Arama.
3. AsistenŃa medicală primară şi de specialitate
s-au evaluat şi identificat priorităŃile în domeniul asistenŃei medicale;
în prezent, în județ, asigura acordarea de servicii medicale primare 154 medici de
familie aflați în relație contractuala cu CASJ.
s-a urmărit asigurarea si îmbunătăŃirea asistenŃei medicale curative si profilactice,
precum şi accesibilitatea pentru locuitorii întregului județ.
În vederea extinderii altor servicii de asistenta medicala s-au înființat :
- 5 cabinete de medicina dentara;
- 4 cabinete de specialitate;
- 8 cabinete de medicina de Familie
s-a realizat supravegherea activității de raportare şi monitorizare a bolilor cronice de
către furnizorii de servicii medicale
Primele cinci cazuri de îmbolnăviri în judeŃul MehedinŃi sunt:
- bolile aparatului respirator
- bolile aparatului circulator
- bolile endocrine de nutriție si metabolism
- bolile aparatului digestiv
- bolile ficatului
s-a evaluat asistenŃa medicală acordată gravidei, lehuzei şi nou-născutului,
urmărindu-se permanenta îmbunătățire a acesteia;

Mişcarea naturală a populaŃiei în anul 2015
În anul 2015 s-au născut 2.338 copii şi au decedat 3.912 persoane.
EvoluŃia pe luni a mişcării naturale în date absolute în cursul anului 2015, este
prezentată în graficul următor:
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Pe total an 2015, sporul natural a fost negativ (-1574 persoane), urmând tendinŃa
care s-a manifestat în judeŃul MehedinŃi începând cu anul 1991.
În perioada 2002 – 2015 s-au născut 36.311 copii, numărul deceselor fiind de
57.630 persoane, înregistrându-se un spor natural de -21.319.
EvoluŃia principalelor fenomene demografice se prezintă conform graficului următor:
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Spor natural

Din evoluŃia prezentată, se constată nu numai menŃinerea unui spor natural negativ (în
fiecare an s-au înregistrat mai multe decese decât naşteri) dar se constată şi scăderea
continuă a natalităŃii.
Începând cu anul 1991 sporul natural în judeŃul MehedinŃi a fost negativ, acesta fiind
factorul principal ce a determinat scăderea populaŃiei. În graficul următor, surprindem
momentul trecerii la un spor natural negativ, extinzând analiza pe perioada 1980-2015:

Sporul natural al populaŃiei în perioada 1980-2015
1500
1000

1980;
1104

500

1991;
-279

0
-500
-1000

2015;
-1574

-1500
-2000
2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1985

1980

•

Intensificarea colaborării dintre medicii de familie si asistenții medicali comunitari si
mediatorii rromi.

4. AsistenŃa medicală de urgenŃă
• A fost monitorizata permanent, în scopul unei bune desfăşurări a activităŃii şi
asigurării accesului echitabil al populației la serviciile medicale.
• S-au urmărit standardele de calitate si respectarea protocoalelor de intervenții în
unitatea de primiri urgenŃe;
• Urmărirea îmbunătăŃirii timpilor de răspuns la solicitări printr-un management
eficient al folosirii echipajelor Serviciului Judetean de Ambulanta si SMURD.
Exista o rețea integrata a sistemului de urgenta care acoperă suprafața întregului
județ, după cum urmează:
- 3 centre de permanenta fixe;
- dispecerat integrat cu :
- 1 stație ambulanta Drobeta Turnu Severin
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- 5 substații ambulanŃă
- 5 puncte SMURD
La finalul anului 2015 Serviciul JudeŃean de AmbulanŃă MehedinŃi dispunea de 3
mașini tip C2, 22 ambulanŃe tip B1/2, 9 autosanitare de transport si 3 mașini destinate
consultațiilor la domiciliu.
- UPU/SMURD Spitalul Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin
Din martie 2013 funcționează Dispeceratului Integrat al Inspectoratului pentru
Situații de Urgenta si AmbulanŃă, fapt care a dus la o îmbunăŃatire reală a timpului mediu
de ajungere la caz.
5. AsistenŃa Sanitară
În anul 2015 functioneaza la nivelul județului MehedinŃi:
- 4 unitati sanitare cu paturi in sistem public;
- 2 centre de sanatate multifunctionale, aflate in structura Spitalului Judetean de
Urgenta Drobeta Turnu Severin;
- 3 centre de permanenta in vederea asigurarii continuitatii asistentei medicale
primară în afara orelor de program ale cabinetelor de medicină de familie;
- 1 unităŃi sanitare cu paturi, sistem spitalizare de zi, în privat;
- 141 cabinete de specialitate altele decat de medicina de familie.
Cele 4 unităŃi sanitare cu paturi în sistem public au aprobate de catre Ministerul
SănătăŃii un numar de 1449 paturi, din care 1316 paturi sunt contractate cu Casa de
Asigurari de Sănătate JudeŃeană MehedinŃi în sistem DRG, pentru spitalizare de zi având
contracte pentru 133 paturi.
 Principalele probleme identificate în anul 2015
-

-

Insuficienta personalului de specialitate coroborata cu volumul mare de activitate,
care determina intarzieri in atingerea obiectivelor si care afecteaza calitatea
rezultatelor, antrenand suprasolicitarea personalului existent;
Lipsa fondurilor necesare achizitionarii unor aparate (gaz cromatograf si
spectofotometru cu absorbtie atomica) din dotarea laboratorului de diagnostic si
investigare in sanatate publica din cadrul DSP- MehedinŃi.

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE a judeŃului MehedinŃi promovează şi
susŃine în cadrul comunităŃii locale accesul neîngrădit al asiguraŃilor la servicii de sănătate
la standarde de performanŃă calitativă, cu utilizarea la maximă eficienŃă a fondurilor
publici.
În anul 2015, pentru asigurarea continuităŃii acordării asistenŃei medicale la nivelul
judeŃului, în primul trimestru al anului au încheiate acte adiŃionale la contractele de
furnizare de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale
încheiate pentru anul 2014 ca apoi în trimestrul doi, odată cu apariția Ordinului ministrului
sănătăŃii şi al preşedintelui Casei NaŃionale de Asigurări de Sănătate nr.388/186/2015,
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privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului
nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului‐cadru care
reglementează condiŃiile acordării asistenŃei medicale în cadrul sistemului de asigurări
sociale de sănătate pentru anii 2014 - 2015 cu modificările şi completările ulterioare să
aibă loc contractarea serviciilor medicale pentru asigurații CAS Mehedinți
1. AsistenŃă medicala primara
La finele anului 2015 pe domeniul de asistență medicală primară se mai aflau în
desfășurare un număr de 146 de contracte din cele 153 de contracte inițiale. În aceasta
perioadă s-au încheiat 5 contracte la domeniul asistenŃă medicală primară şi s-au încetat 7
contracte la acest domeniu, dintre care 6 contracte au încetat prin denunŃare unilaterală
cu 6 medici de familie pensionari cu vârsta peste 65 de ani și un contract a încetat prin
acord de voinŃă al părŃilor.
În conformitate cu prevederile Legii nr.263/2004 privind asigurarea continuității
asistenŃei medicale primare prin centrele de permanenŃă, cu modificările ulterioare, s-au
încheiat acte adiŃionale cu
medicii de familie pentru activitatea din Centrele de
permanenŃă din localităŃile Drobeta-Turnu Severin, Vînju-Mare şi Strehaia, adiționând în
total un număr de 19 de contracte .
2. AsistenŃă medicală stomatologică
În ceea ce privește asistenŃa medicala stomatologică, la sfârșitul anului 2015 se aflau în
desfășurare un număr de 29 de contracte cu medicii stomatologi din cele 30 inițiale. În
urma demersurilor la CNAS, spre sfârșitul anului, plafonul acordat medicilor stomatologi a
fost suplimentat crescând astfel adresabilitatea asiguraților.
3. AsistenŃă medicală pentru specialităŃi paraclinice
Pentru efectuarea serviciilor paraclinice (analize medicale și anatomopatologice și
servicii de imagistică), la sfârșitul anului 2015 mai aveam în desfășurare un număr de 12
contracte din 14 inițiale. Din cele 12 contracte 8 sunt laboratoare de analize medicale (2
laboratoare nu fac decât analize anatomopatologice), 2 contracte pentru imagistica
medicala de înaltă performanŃă (R.M.N.) și 2 contracte de servicii radiologice încheiate cu
Spitalul Județean de Urgență Drobeta-Turnu Severin și Spitalul General Cai Ferate
Drobeta-Turnu Severin. De asemenea au fost încehiate 6 acte adiționale la contractele de
servicii privind medicina de familie pentru ecografii generale şi 1 act adiŃional la contractul
de asistență medicală de specialitate în ambulatoriu (medicii specialiști).
4. Asistența medicală ambulatorie de specialitate
În ceea ce privește medicii specialiști aflați în contract cu cas, la finele anului 2015
mai erau în desfășurare un număr de 21 de contracte din cele 22 de contracte inițiale. În
cursul anului au ieșit din contract 2 medici specialiști iar în perioada de contractare
ulterioară a intrat în contract un medic specialist. CAS Mehedinți a avut în vedere
acoperirea tuturor specialităților clinice și chiar s-a reușit acest lucru prin existența în
ambulatoriu de specialitate a spitalelor medici din toate specialitățile clinice.
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5. AsistenŃă medicală în centre medicale mulți-funcționale (servicii
medicale de recuperare in ambulatoriu)
În anul 2015 au fost un număr de 9 contracte cu furnizorii de servicii medicale de
recuperare și reabilitare a sănătăŃii în asistenŃa medicală ambulatorie de specialitate:
1 contract cu cabinetul medical de recuperare – Dr. ZimŃa Mariana; 4 contracte cu unitățile
ambulatorii de recuperare în structura unor unităŃi sanitare: cabinete ambulatoriu Spitalul
JudeŃean Dr.Tr.Severin, cabinetele ambulatorii al Spitalului Municipal Orşova, a Spitalului
General Cai Ferate Dr.Tr.Severin si Spitalul Orășenesc Baia de Arama, 1 contract cu
ambulatoriu Spitalului Baia de Aramă pentru staŃiunea balneară BALA, Asociația de
binefacere PROVITAM, SC Novastar Med SRL si SCM Clinica Medaida din Vinju Mare.
6. Servicii medicale în unităŃile sanitare cu paturi
Pentru anul 2015 Casa de Asigurări de Sănătate MehedinŃi a încheiat contracte de
furnizare de servicii medicale spitaliceşti cu 5 unităŃi sanitare:
- Spitalul JudeŃean de UrgenŃă Drobeta-Turnu Severin – bugetul alocat fiind de
62.421.900 lei;
- Spitalul Municipal Orşova – buget alocat fiind de 5.473.690 lei;
- Spitalul Orăşenesc Baia de Aramă – buget alocat fiind de 3.081.060 lei;
- Spitalul General Cai Ferate Drobeta-Turnu Severin – buget alocat 4.1373510 lei;
- Spitalul de Oncologie din Drobeta-Turnu Severin – 1.958.000 lei.
În principal s-a urmărit încadrarea furnizorilor în valorile lunare de contract
negociate precum şi monitorizarea lunară pe CNP a numărului de cazuri externate pe total
unitate sanitară şi pe fiecare secŃie/compartiment ce se află în structura fiecărei unităŃii
sanitare.
7. Îngrijiri medicale la domiciliu
În anul 2015 au încheiat contract de furnizare de servicii medicale cu CAS Mehedinți
8 furnizori de servicii medicale de îngrijiri la domiciliu,la finele anului în contract mai erau 5
furnizori: Indalc, Ingrimed, Îngrijiri paleative, Med at home și PaleativeCare care pentru
luna decembrie nu a raportat servicii medicale.
Casa de Asigurări de Sănătate Mehedinți a suplimentat acest domeniu de activitate
punând accent pe o adresabilitate sporită a asiguraților.
8. Dispozitive şi echipamente medicale
În anul 2015 au fost încheiate un număr de 69 de contracte cu firme de dispozitive
medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice. Au fost eliberate un
număr de 3935 de dispozitive în valoare totală de 2.921.766,32 de lei. Distribuția
dispozitivelor medicale este următoarea: dispozitive de protezare în domeniul ORL- 359,
stomii - 760, dispozitive de inconsistență urinară - 909, proteză membrul inferior - 57,
dispozitive pentru membru superior - 3, dispozitive de mers - 325, încălțăminte ortopedică
- 154, dispozitive pentru deficiențe vizuale - 30, echipamente pentru oxigenoterapie - 931,
proteză de sân - 21, orteze pentru coloana vertebrală - 157, orteze membru inferior - 221.
9. Medicamente cu şi fără contribuŃie personală
La încheierea contractelor de furnizare de medicamente pentru anul 2015 s-au
respectat prevederile Contractului-cadru si ale Normelor de aplicare a acestora astfel că în
cadrul perioadei de contractare au fost încheiate 56 de contracte în schimb la sfârșitul
anului în derulare au fost 55 de contracte, un contract încheindu-se prin acord de voință al
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părților. În baza celor 55 de contracte încheiate funcționează un număr de 59 de farmacii
în mediul urban și 19 farmacii în mediul rural și 22 de oficine.
De la folosirea cardului național s-a observato scădere a consumului de
medicamente iar banii economisiți au fost direcționați către alte domenii de activitate cu
adresabilitate mai mare: programul național de oncologie, îngrijiri medicale le domiciliu,
dispozitive medicale, etc.
În decursul anului 2015 au fost monitorizate contractele încheiate cu furnizorii de
servicii farmaceutice urmărindu-se :
- evoluŃia consumului de medicamente cu şi fără contribuŃie personală în tratamentul
ambulatoriu comparativ cu fondul alocat cu această destinaŃie afişând pe site, zilnic,
contravaloarea medicamentelor eliberate de fiecare farmacie cu care casa de
asigurări de sănătate se afla în relație contractuala;
- primirea şi decontarea facturilor să se facă în limita bugetului aprobat cu aceasta
destinaŃie şi la termenele prevăzute în normele metodologice de aplicare a
Contractului – cadru.
Carduri naŃionale, carduri și formulare europene
În anul 2015 monitorizarea activităŃilor legate de distribuŃia cardului naŃional de
asigurări sociale de sănătate s-a desfășurat conform procedurilor și termenelor stabilite de
CNAS pentru fiecare CAS. Pentru JudeŃul MehedinŃi, în cele 3 tranșe de tipărire de carduri
naționale, au fost tipărite 198.861 carduri, din care prin intermediul Oficiului JudeŃean de
Poștă MehedinŃi au fost distribuite în procent de 96,7%. Au fost returnate la CAS
Mehedinți un număr de 8.543 carduri, din care 2.543 carduri trebuiesc ridicate de
asigurați, din care s-au distribuit 4.322 carduri. Pentru persoanele care au nevoie de card
duplicat, procedura de eliberare a adeverinței a fost simplificată astfel încât după 5 minute
asiguratul poate pleca cu adeverința înlocuitoare de card. Un număr de 3 funcționari
publici sunt pregătiți pentru deblocarea cardurilor naționale și pentru a oferi consultanță
de specialitate medicilor pentru a evita drumurile asiguraților la cas.
Activitatea privind activităŃile legate de producŃia şi distribuŃia cardului european,
conform legislaŃiei în vigoare au fost monitorizate iar în cursul anului 2015 au fost eliberate
1817 carduri europene 207 cerificare de înlocuire provizorie a cardului european.
Datele asiguraților au fost introduse în sistemul informatic, odată cu verificarea şi
aprobarea emiterii cardului European – pentru toate cererile depuse, respective pentru
cardurile europene și certificatele de înlocuire provizorii emise: datele au fost introduse și
procesate în sistem informatic pentru cele 2024 solicitanți.
În ceea ce priveşte Formularele europene eliberate de CAS MehedinŃi, în perioada
01.01 – 31.12.2015 au fost eliberate 36 formulare E104, 2 formulare E106/S1, 11
formulare E112/S1, 27 formulare E121/S1 şi 18 formulare E126.
Din statele membre UE şi SEE au fost primite 114 formulare E106, 48 formulare
E107, 20 formulare E125 şi 26 formulare E108.

CENTRUL
MEHEDINłI

DE

PREVENIRE,

EVALUARE

ŞI

CONSILIERE

ANTIDROG

Obiectivele CPECA MehedinŃi sunt stabilite prin Strategia JudeŃeană Antidrog
MehedinŃi 2013-2020, enunŃate în Planul de AcŃiune 2014-2016, adoptată prin Ordinul
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Prefectului judeŃului MehedinŃi nr.131 din 25.06.2014 şi prin Hotărârea nr.87 din
27.06.2014 a Consiliului JudeŃean MehedinŃi.
Activitatea în domeniul relaŃiilor cu comunitatea presupune informarea oportună şi
corectă, prin mass-media, a societăŃii civile cu privire la programele de prevenire şi
asistenŃă, adresate consumatorilor de droguri şi comunităŃii locale, în scopul formării unei
atitudini preventive, dar şi pentru înŃelegerea activităŃii ANA, CPECA MehedinŃi.
Comunicarea externă a urmărit promovarea sistematică, prin presa scrisă şi
audiovizuală, a unor date şi informaŃii publice referitoare la activitatea ANA, CPECA
MehedinŃi, prin: transmiterea unor comunicate de presă, participarea la emisiuni TV,
acordarea de interviuri, monitorizarea electronică a apariŃiilor în mass-media locală:
comunicate şi invitaŃii de presă -10;; participarea la emisiuni 2 ; interviuri – 12 ; articole
on-line – 23 ; apariŃii TV -25 ; jurnalişti acreditaŃi – 1.
Datele privind fenomenul drogurilor la nivelul judeŃului MehedinŃi, în anul 2015,
conform indicatorilor epidemiologici şi sociali au fost colectate de la: Spitalul JudeŃean de
UrgenŃă Drobeta Turnu Severin - Unitatea de Primiri UrgenŃe, Serviciului de Medicină
Legală MehedinŃi, Penitenciarul Drobeta Turnu Severin, DIICOT - Biroul Teritorial
MehedinŃi, Serviciul de ProbaŃiune MehedinŃi.
În anul 2015, la nivelul C.P.E.C.A MehedinŃi nu s-au înregistrat solicitări ale DIICOT
privind evaluarea consumatorilor de droguri, în urma aplicării art. 19 din Legea nr.
143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu
modificările şi completările ulterioare. Din datele colectate de la Serviciul de Combatere a
CriminalităŃii Organizate MehedinŃi, în semestrul I 2015 lucrătorii SCCO MehedinŃi au
constatat 79 de infracŃiuni la regimul drogurilor şi 17 infracŃiuni asociate consumului de
droguri; din datele colectate de la Serviciul de ProbaŃiune MehedinŃi rezultă că, au fost
întocmite 4 rapoarte/referate de evaluare pentru persoanele inculpate în cursul procesului
penal la Legea 143/2000, 5 persoane condamnate cu suspendarea executării pedepsei,
sub supraveghere, la Legea 143/2000.
Referitor la sistemul de colectare a datelor privind monitorizarea indicatorilor
epidemiologici şi sociali la nivelul judeŃului MehedinŃi, în anul 2015, în evidenŃa CPECA
MehedinŃi au existat 10 admiteri la tratament, canabisul fiind drogul principal de consum,
asociat cu alte droguri, în principal SNPP; au fost înregistrate, în secŃia U.P.U a Spitalului
JudeŃean de UrgenŃă Drobeta Turnu Severin, 19 urgenŃe medicale ca urmare a consumului
de droguri – cocaină, methadonă, opiacee, barbiturice, marijuana, benzodiazepine,
methamfetamine, amfetamină, alcool; nu au existat decese asociate consumului de
droguri.
Au fost acordate serviciile de asistenŃă specializată în vederea integrării sociale a
consumatorilor de droguri, asigurându-se managementul de caz în asistenŃa
consumatorilor de droguri; informări acordate la sediul CPECA -13 ; consilieri individuale
acordate –211 ; examinări medicale - 41; evaluări realizate -9 ; persoane aflate în
management de caz – 16; şedinŃe management de caz - 47 ; testări multidrog – 14 .
Prevenirea consumului de droguri în mediul preşcolar, în şcoală, în mediul
universitar, în familie, în comunitate alte evenimente şi campanii – au totalizat un număr
de 15 proiecte, 2 campanii, 201 activităŃi, 6996 beneficiari (elevi, profesori, părinŃi, cadre
medicale, persoane din comunitate).

26

CAPITOLUL V – PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
AGENȚIA DE PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI
AgenŃiile judeŃene pentru protecŃia mediului îndeplinesc atribuŃiile AgenŃiei
NaŃionale pentru ProtecŃia Mediului la nivel judeŃean, în domeniile implementării politicilor
de mediu, legislaŃiei şi reglementărilor în vigoare şi coordonează elaborarea planurilor de
acŃiune la nivel judeŃean.
În acest sens, principalele activităŃi ale AgenŃiei pentru ProtecŃia Mediului MehedinŃi în
anul 2015, au constat în:
1. Emiterea avizelor/acordurilor/autorizaŃiilor de mediu pentru activităŃile cu impact
asupra mediului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, astfel:

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

IN DOMENIUL AUTORIZARI, AVIZE, ACORDURI
Obiective generale
Nr. acte emise
Avize de mediu pentru planuri si programe
Plan/program adoptat fără aviz de mediu (decizia
etapei de încadrare fără EIA şi fără RM)
Comitetul Special Constituit
Acord de mediu
Clasarea notificării
Revizuiri acord de mediu
Decizii etapa de încadrare
Respingeri solicitări acord de mediu
Autorizații de mediu emise fără bilanț de mediu
Autorizații de mediu revizuite
Autorizații de mediu transferate
ŞedinŃe CIA
ŞedinŃe CAT
Dezbateri Publice

1
16
16
8
1271
3
136
11
61
48
35
23
23
4

2. A colaborat, la solicitarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor şi/sau AgenŃiei
NaŃionale pentru ProtecŃia Mediului, în procesul de aplicare a procedurii de autorizare a
activităŃilor cu posibil impact transfrontier precum şi pentru planurile, programele şi
proiectele care intră sub incidenŃa directivelor privind evaluarea strategica de mediu SEA şi evaluarea impactului asupra mediului -EIA;
3. A monitorizat la nivel judeŃean cheltuielile anuale de protecŃia mediului rezultate din
investiŃiile derulate, în conformitate cu programele de conformare;
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4. A monitorizat stadiul îndeplinirii angajamentelor asumate prin planurile de implementare
pentru directiva privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării - IPPC,
pentru directiva privind instalaŃiile mari de ardere - LCP şi pentru directiva privind
controlul accidentelor majore care implică substanŃe periculoase - SEVESO II şi
întocmeşte periodic rapoarte de evaluare pentru informarea AgenŃiei NaŃionale pentru
ProtecŃia Mediului;
5. A monitorizat la nivel judeŃean implementarea legislaŃiei din domeniul protecŃiei
atmosferei şi schimbărilor climatice în România;
6. A luat măsuri de reducere a emisiilor de compuși organici volatili - COV pentru
instalaŃiile ce intră sub incidenŃa Directivei 94/63/CE privind controlul emisiilor de
compuşi organici volatili (COV) rezultaŃi din depozitarea benzinei şi distribuŃia sa de la
terminale la staŃiile de distribuŃie a benzinei;
7. A asigurat diseminarea informaŃiei de mediu şi a furnizat la cerere informaŃii şi date de
mediu, conform legislaŃiei în vigoare, prin rezolvarea cererilor de informaŃii de mediu şi
informaŃii de interes public; au fost înregistrate şi soluŃionate 15 cereri privind
informatia de mediu.
8. A participat activ prin activităŃi de documentare şi lucru în teren la identificarea
zonelor care conŃin habitate naturale şi specii sălbatice de floră şi faună de interes
european;
9. A soluționat/redirecționat spre soluționare autorităților competente 27 sesizări.
10. A ccontribuit la monitorizarea speciilor şi habitatelor de interes naŃional şi
comunitar;
11. A monitorizat factorii de mediu din judeŃ, din punct de vedere al calităŃii aerului şi
precipitaŃiilor, calităŃii solului (sub aspectul poluării chimice), nivelului de zgomot,
deşeurilor, radioactivităŃii în aer şi sol, evacuărilor în ape subterane şi de suprafaŃă;
12. A elaborat Raportul anual privind starea factorilor de mediu în judeŃul MehedinŃi.
Acest raport este disponibil pe site-ul AgenŃiei pentru ProtecŃia Mediului MehedinŃi
http://apmmh.anpm.ro .
AgenŃia pentru ProtecŃia Mediului MehedinŃi în colaborare cu autorităŃile locale,
reprezentanŃi ai tuturor instituŃiilor importante ale comunităŃii, inclusiv ONG-uri, instituŃii
academice şi ştiinŃifice a monitorizat implementarea următoarelor planuri care au drept
scop îmbunătățirea calităŃii mediului :
- Planul Local de Acțiune pentru Protecția Mediului
- Planul Județean de Gestiune a Deșeurilor
- Planul de Gestiune a Calității Aerului .

Programe, proiecte

AgenŃia pentru ProtecŃia Mediului MehedinŃi a implementat proiectul
„Managementul eficient al capitalului natural din situl Natura 2000 Râul Motru”,
în cadrul Programului OperaŃional Sectorial “Mediu”, Axa Prioritară 4-Implementarea
sistemelor adecvate de management pentru protecŃia naturii.
Obiectiv general:
MenŃinerea în stare favorabilă de conservare a speciilor de interes comunitar,
precum şi a celorlalte valori ale mediului natural din cadrul Sitului Natura 2000 “Râul
Motru”.
Durata proiectului: 17 iunie 2013 – 30 iunie 2016
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 APM MehedinŃi a elaborat si depus, in colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de
Urgentă ”DROBETA” al județului MehedinŃi, proiectul cu titlul ”Asigurarea managementului
comun pentru prevenirea şi reducerea efectelor negative ale substantelor chimice şi
deşeurilor periculoase la nivelul județului Mehedinți”, in cadrul programului RO04
Reducerea substanŃelor periculoase: Cerere de Propuneri de Proiecte nr. 1 - Instrumente
suport pentru luarea deciziilor
Obiectiv general: Sistem eficient de prevenirea și reducere a efectelor negative
ale substantelor chimice periculoase asupra mediului și sănătății comunităților locale din
județul Mehedinți
Perioada de implementare : 14 luni
Proiectul s-a aflat pe lista de rezerve a proiectelor selectate spre
finanțare.
Planul National de Dezvoltare stabileşte drept obiectiv global reducerea cât mai
rapidă a disparităŃilor de dezvoltare socio-economica dintre Romania şi celelalte state
membre ale Uniunii Europene şi detaliază obiectivele specifice ale procesului pe 6 direcŃii
prioritare care integrează direct şi/sau indirect cerinŃele dezvoltării durabile pe termen
scurt şi mediu.
Dintre aceste direcŃii prioritare protecŃia şi îmbunătăŃirea calităŃii mediului
prevede îmbunătățirea standardelor de viaŃă pe baza asigurării serviciilor de utilităŃi
publice în special în ceea ce priveşte gestionarea apei şi deşeurilor; îmbunătăŃirea
sistemelor sectoriale şi regionale ale managementului de mediu; conservarea
biodiversităŃii; reconstrucŃia ecologică; prevenirea riscurilor şi intervenŃia în cazul unor
calamităŃi naturale.
În acest sens, pentru realizarea PLAM – ului pentru județul Mehedinți, prin Ordinul
Prefectului județului Mehedinți nr.276 din 17.12.2014, s-a constituit Comitetul de
Coordonare, în vederea realizării procesului de elaborare/actualizare al acestuia.
În 2015 a început procesul de revizuire al Planului Local de Acțiune pentru Mediu,
inițiat prin Hotărârea CJ Mehedinți nr.67/30.06.2015.
Acțiunile al căror termen de realizare este 2015, includ acțiuni permanente, dar și
acțiuni cu caracter anual.
La finalul semestrului II 2015, din totalul de 84 acŃiuni, au fost realizate 53 acŃiuni
(63,09%), este realizată în avans o acŃiune (1,19%), sunt în curs de realizare 10 acŃiuni
(11,90%), amânate 4 acŃiuni (4,76%), anulate 5 acŃiuni (5,95%), si 11 acțiuni
nerealizate(13,09%).
Situație poluări 2015
Localizare
(localitate,
județ, etc.

Perioada de
producere

Substanța
poluantă
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Masuri întreprinse/sancțiuni

Zona
port (23-24).02.2015
Drobeta
Tr
Severin,
jud.
MehedinŃi
Fluviul Dunărea
Km fluvial 930933 ,

Localizare
(localitate,
județ, etc.

Perioada
producere

Pată discontinuă
de
produs
petrolier
de
aprox.
30
m
lățime şi 1.5 km
lungime

de Substanța
poluantă

La faŃa locului s-au deplasat
reprezentanŃi de la APM MH,
SGA MH
,Garda de Mediu,
PoliŃia Fluvială

Masuri întreprinse/sancțiuni

În
perioada
23.02.201524.02.2015,au
fost
intreprinse
următoarele
acŃiuni:
- În data de 23.02.2015 , pentru
reducerea şi/sau eliminare a
efectelor, s-a acŃionat cu 20
oameni aparŃinând SGA MH care
au
impraştiat
substanŃe
absorbante biodegradabile şi a
fost montat un baraj plutitor in
zona in care se afla pata de
produs petrolier, măsuri care au
dus la diminuarea efectelor
poluării ȋn aval
În urma verificarilor efectuate in
cursul zilei de 23.02.2015 la toŃi
operatorii economici riverani
desfăşoară activitatea
care-şi
intre km. fl. 931-933,de echipe
ale SGA MH şi tot personalul
GNM- CJ MehedinŃi ,nu a putut
fi identificată sursa de poluare.
Se presupune ca deversarea de
produse petroliere a avut loc fie
de la una din navele care au
tranzitat
zona
pe timpul
nopŃii,fie una sau mai multe
persoane fizice sau juridice au
deversat in fl Dunarea reziduuri
de la hidrocarburi.
- În data de 24.02.2015 ȋn zonă
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s-au deplasat reprezentanŃi ai
Gărzii de Mediu şi ai SGA MH si
au constatat ca nu mai există
urme de produse petroliere ,ca
urmare a măsurilor luate .

Localizare
Perioada
de Substanța
(localitate,
producere
poluantă
județ, etc.
Râul TopolniŃa, 16.09-21.09.2015 neidentificată
jud.
MehedinŃi
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Masuri întreprinse/sancțiuni

În perioada 16.09-21.09.2015, au
fost intreprinse următoarele acŃiuni:
- În data de 16.09.2015 SGA a
prelevat probe apă atât din râul
TopolniŃa cât şi din pârâul Pleşuva.
De asemenea DSV MehedinŃi a
prelevat specimene de peşti morŃi
pentru investigaŃii
- În data de 17.09.2015, ȋn urma

informării de către SGA MehedinŃi, la
faŃa locului s-au deplasat şi
reprezentatii GNM CJ_MH, APM_MH
care au constatat existenŃa peştilor
morŃi pe luciul apei .
- În data de 18.02.2015
reprezentanŃii GNM CJ.MH , SGA MH
şi ISU Drobeta au efectuat verificări
la RAAN –Suc ROMAG-PROD
potenŃial poluator,insa la momentul
controlului instalaŃia de epurare
chimică era inchisă.
Valorile ȋnregistrate ca urmare a
monitorizării pe perioada 1619.09.2015 ȋncadrează calitatea
apelor pr Trestelnic,pr Pleşuva şi
râului TopolniŃa ȋn clasa a-III-a de
calitate conform ord MMGA nr
161/2006 cu excepŃia indicatorului
oxigen dizolvat
În urma analizării probelor de
către DSV MH nu s-au identificat
pesticide in peştele prelevat de la
locul poluării
Având ȋn vedere rezultatele
analizelor,s-au convocat membrii
comisiei pentru situaŃii de urgenŃă
precum şi conducerea Sucursalei
Romag-Prod in vederea stabilirii unui
program de monitorizare a cursurilor
de apă din zona ROMAG PROD
În toata aceasta perioadă zona a
fost monitorizată insă nu s-au putut
stabili nici sursa poluarii ,nici
poluatorul
GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU - este un corp specializat de control şi inspecŃie,
cu statut specific şi atribuŃii în aplicarea politicii Guvernului în materia prevenirii, constatării
şi sancŃionării încălcării prevederilor legale în domeniul protecŃiei mediului, regimului silvic,
cinegetic, pisciculturii, apelor, solului, aerului, biodiversităŃii, precum şi a celor prevăzute în
legile specifice domeniului controlului poluării industriale.
Comisariatul Judetean MehedinŃi al Gărzii Nationale de Mediu se afla în subordinea
Comisariatului General şi este organizat ca structura teritorială, condusă de un comisar
şef.
InspecŃia de mediu se efectuează la toate obiectivele industriale şi economice ale
căror emisii de poluanŃi in mediu, depozitări de deşeuri sau activităŃi de reconstrucŃie
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ecologică sunt supuse procedurilor de reglementare interne şi internaŃionale în domeniul
protecŃiei mediului.
La nivelul judeŃului MehedinŃi in anul 2015 au fost inventariate un număr de 905
obiective supuse controlului din punct de vedere al protecŃiei mediului, dintre acestea un
număr de 204 obiective care intra sub incidenta controlului biodiversității si un număr de
701 obiective care intra la controlul poluării.
Dintre acestea, 39 intra sub incidenta directivelor europene privind:
- prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării;
- activităŃi care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate
substanŃe periculoase;
- instalaŃii mari de ardere cu putere termică instalată mai mare de 50 MW.
În anul 2015 se constată o creştere a eficienŃei activităŃii Comisariatului JudeŃean
MehedinŃi, materializată prin:
- reducerea cazurilor de încălcare a legislaŃiei de mediu, prin activitatea de
prevenŃie întreprinsă, concretizată in reducerea numărului de sancŃiuni
contravenționale aplicate;
- creşterea gradului de conştientizare a populaŃiei în ceea ce priveşte politicile de
mediu, prin acŃiuni de popularizare a măsurilor ce se impun în vederea reducerii
acŃiunilor de agresarea factorilor de mediu.
- verificarea permanentă a realizării măsurilor pe care Romania si le-a asumat prin
Capitolul 22 –Mediu;
- controale tematice privind managementul deșeurilor si salubrizarea localităților;
- controale privind urmărirea masurilor propuse pentru reducerea nivelului de
zgomot în zonele rezidențiale;
- verificarea respectării de către autoritățile publice locale a obligațiilor privind
întocmirea programului etapizat pentru extinderea suprafeței de spațiu
verde/locuitor la 26 mp precum şi pentru aplicarea Legii nr. 132/2010;
- controale comune cu APM pentru certificare PRPE;
- desfășurarea de controale în ariile protejate pentru urmărirea stării de conservare
a Siturilor NATURA 2000;
- controale comune cu ISU in zonele de agrement;
Principalele probleme de mediu identificate in judeŃul MehedinŃi de comisari în anul
2015:
- Nerespectarea condiŃiilor impuse în actele de reglementare;
- Sisteme de canalizare incomplete sau lipsă, în multe localităŃi din zonele rurale
- Factori de risc exercitaŃi asupra ariilor protejate: exploatări necontrolate agregate
minerale şi tăierile necontrolate de pădure, activităŃi de picnic, turismul
dezorganizat, lipsa structurilor de administrare pentru unele arii protejate,
construcŃii si lucrări ilegale;
- Nesoluționarea problemelor de mediu pe niveluri de competenta ale autorităŃilor
(primarii) a determinat înregistrarea unui număr ridicat de sesizări la GNM CJ
MehedinŃi şi nu numai.
De menționat este faptul activitatea Comisariatului Judetean MehedinŃi este
susținuta de Corpul voluntarilor de mediu, care pe raza județului MehedinŃi număra 64 de
membri, activitatea lor urmând a fi de observare şi informare operativă a comisarilor Gărzii
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NaŃionale de Mediu asupra unor încălcări ale legislaŃiei specifice pentru diferite activităŃi
cum sunt:
- modul de gospodărire a spaŃiilor verzi (parcuri, grădini, zone verzi amenajate în
cartierele de locuinŃe);
- modul de depozitare a deşeurilor menajere şi industriale;
- modul de administrare a unor arii protejate;
- activitatea operatorilor economici care poluează mediul şi care utilizează în mod
neraŃional resursele naturale ori generează disconfort, inclusiv zgomot şi
perturbarea echilibrului habitatelor de orice fel;
- conştientizarea şi promovarea unei atitudini corespunzătoare a persoanelor care
locuiesc în zona de activitate, în legătură cu importanŃa protecŃiei mediului.

SituaŃia sancŃiunilor aplicate de CJ MehedinŃi GNM în anul 2015:
Total
număr controale total 2015 –1091, din care:
 poluare: 825
 biodiversitate: 266
- sancțiuni aplicate in anul 2015 – 52, din care 20 avertismente si 32 amenzi în
valoare de 578.000 lei
 încasate:, în valoare de110.000 lei
 contestate:7
 trimise la administraŃia financiară:1 în valoare de 5000 lei

-

Controlul Poluării
- număr controale poluare 2015 – 825, din care:
- amenzi poluare 2015 – 24, în valoare de 515.500 lei
- încasate:18, în valoare de 90.000 lei
- contestate: 6
- trimise la administraŃia financiară:1- 5.000 lei
Controlul biodiversităŃii, biosecuritate şi arii protejate
- număr controale biodiversitate 2015 – 266, din care:
- amenzi 2015 – 8, în valoare de 62.500 lei
- încasate:6, în valoare de 20.000lei
- contestate:1
- trimise la administraŃia financiară: 0
Alte sancŃiuni/măsuri dispuse:
- 0 notificări prealabile în vederea suspendării actelor de reglementare;
- 0 sesizări ale organelor de cercetare penală;
- 1 suspendare de activitate.
SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE AL APELOR MEHEDINłI
S.G.A. MehedinŃi este subunitate a AdministraŃiei Bazinale de Apă Jiu fiind
operatorul unic pentru apa de suprafața si subterana si serviciile specifice de gospodarire a
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apelor din judeŃul MehedinŃi si are în administrare cursurile de apă codificate cuprinse între
Cerna la vest şi Jiu la est, iar la nord şi sud limitele judeŃului.
Pe teritoriul judeŃului se află o reŃea hidrografică cu o lungime de 1604 km şi o
bogată reŃea de ape subterane .
În administrare, S.G.A. MEHEDINłI are o reŃea hidrografică cu o lungime de
1.265 km.
Principalele cursuri de apă din judeŃ sunt:
• Dunărea L = 195 km, Motru L = 78 km, Drincea L = 79km, Coşuştea L = 75 km,
Lucrări de apărare împotriva inundaŃiilor administrate de S.G.A. MehedinŃi:
1. Regularizări 124,5 km
2. Îndiguiri 123,1 km
3. Apărări de maluri 1,4 km
Obiective apărate -22 localităŃi
- 23 obiective industriale
- 1100 case şi gospodării
- 13 km căi ferate
- 191 km drumuri
Pentru monitoringul integrat al apelor sunt folosite:
- 2 staŃii hidrologice - râuri interioare si fl. Dunărea
- 48 foraje hidrogeologice
- 26 posturi hidrometrice
- 18 secŃiuni de control a calităŃii apei pe râuri
Medii de investigare
- apa 6520 indicatori
Monitorizarea calitativă a apelor este reprezentată de 5 subsisteme
- râuri 18 secŃiuni
- lacuri 10 secŃiuni(Girla Mare,BraŃ Dunărea Veche, PFI şi PF II)
- ape subterane 35 ape subterane
- ape uzate 75 agenŃi economici
- arii protejate 5 arii protejate de importanta comunitară:

Obiective specifice si realizări in anul 2015:
1. Gospodărirea unitara a resurselor de apa de suprafața si subterane si protectia
acestora împotriva epuizării si degradării
-

folosirea si protectia resurselor de apa, respectiv reactualizarea Planurilor de
combatere a poluărilor accidentale a resurselor de apa la 10 agenți economici cât şi
a Planului de combatere si prevenire a poluărilor accidentale de la nivelul S.G.A.
MehedinŃi;
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-

-

-

-

-

monitoringul calitativ si cantitativ al apelor - au fost aplicate 15 penalităŃi în baza
proceselor verbale de constatare a abaterilor de la normele de utilizare/exploatare a
resursei de apa si proceselor verbale de constatare a depășirii concentrațiilor
maxime admise ale poluanților din apele uzate evacuate;
elaborarea sintezelor bazinale privind folosirea si protectia resurselor de apa raportarea semestriala;
elaborarea balanței apei pe anul 2015 pentru utilizatorii de apa;
contribuții la sinteza privind calitatea apelor pe bazine hidrografice;
controlul utilizatorilor de apa si a lucrărilor construite pe ape si in legătura cu apele,
din punct de vedere al funcționarii sa al încadrării în prevederile avizelor si
autorizațiilor de gospodarire a apelor, conform programului anual aprobat de
A.N.A.R. efectuându-se verificarea a 133 de obiective, printr-o permanenta instruire
a utilizatorilor de apa privind modificările si/sau completările legislației existente in
domeniu;
urmărirea intrării in legalitate a agenților economici pe linie de gospodarire a apelor,
au fost emise 12 notificări de punere in funcțiune, 7 notificare de începere execuție,
22 Avize de gospodarire a apelor si 118 Autorizații de gospodarire a apelor;
urmărirea dotării cu sisteme de colectare şi staŃii de epurare a apelor uzate
orăşeneşti (aglomerările cu peste 2000 I.e) - în derulare 29 Programe de Etapizare
colaborarea permanenta cu comisiile de dezastre, cu unitățile de ordine publica, cu
autoritățile publice teritoriale, pentru sănătate si altele, pentru înlăturarea cauzelor
si efectelor poluărilor accidentale;
participarea la conservarea, protejarea si restaurarea ecosistemelor acvatice si la
protectia faunei si florei acvatice;

2. Administrarea, exploatarea, întreŃinerea, repararea, completarea si modernizarea
componentelor sistemului de gospodarire a apelor aflat în administrare la principalele
lucrări hidrotehnice:
Infrastructura cu rol de apărare împotriva inundaŃiilor din administrarea S.G.A.
MehedinŃi se prezintă într-o stare tehnica corespunzătoare pentru tranzitarea debitelor la
viituri. Anual, prin programul propriu A.B.A. Jiu - S.G.A. MehedinŃi executa lucrări de
întreținere şi reparații cu forte proprii precum şi lucrări cu firme specializate pentru
menținerea acestor obiective la parametrii optimi.
Monitorizarea punctelor critice pe cursurile neamenajate unde s-au produs
fenomene de inundații sau exista posibilitatea a se produce reprezintă principala
preocupare a S.G.A. MehedinŃi. În majoritatea punctelor critice, pe rețeaua hidrografică
din administrare şi cu prioritate în intravilanul localităților.
În anul 2015 conform programului propriu S.G.A. MehedinŃi a executat următoarele
lucrări:
- Decolmatare r. Topolita la Balotesti;
- Decolmatare pr. Crainici la Cimpu Mare;
- Decolmatare r. Motru la Negoiesti - Apa Neagra;
- Decolmatare albie pr. Susita la Circeni;
- Decolmatare albie pr. Jirov la Jirov;
- Reprofilare pr. Ostescova la Stignita;
- Decolmatare pr. Jidostita la Gura Vaii;
- Apărare de mal cu gabioane r. Cosustea Mare la Sisesti;
- Apărare de mal cu anrocamente r. Motru la Butoiesti;
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Toate lucrările menționate mai sus au dus la îmbunătăŃirea condiŃiilor de scurgere
a apelor mari la viituri si scoaterea de sub efectul inundatiilor a gospodăriilor precum si a
unor terenuri agricole.
Alte acțiuni desfășurate:
• În intervalul 30.03 - 30.04.2015 S.G.A. MehedinŃi împreuna cu Agentia de ProtecŃia
Mediului, Garda de Mediu si I.S.U. „DROBETA” au desfășurat o acțiune de verificare
a stării de salubrizare a cursurilor de apa pe raza comunelor din județ în urma
căruia s-a încheiat un raport cu concluziile acestei verificări;
• Organizarea şi desfăşurarea activităŃii de urmărire a comportării în timp a
construcțiilor hidrotehnice, din administrare (regularizări, îndiguiri, apărări de mal);
• MenŃinerea lucrărilor hidrotehnice din administrare la capacitatea optimă de
tranzitare a debitelor mari şi evitarea fenomenelor de inundabilitate.
Principalele obiective cu rol de apărare la care s-au realizat lucrări cu acest rol sunt:
- regularizare r. Drincea la Salcia
- regularizare pr. Husnita la Strehaia
- regularizare râu Blahnița la Rogova
- regularizare cu îndiguire pr. Orevița la Vînju Mare
- regularizare cu îndiguire pr. Bulba la Baia de Arama,
- regularizare cu îndiguire r. Drincea la Punghina;
Avertizarea şi intervenŃia în caz de producere a fenomenelor hidrologice periculoase
şi de accidente la construcŃiile hidrotehnice din administrare
• Elaborarea si tinerea la zi a cadastrului apelor si a drepturilor de folosire a apelor
activitate pentru îmbunătăŃirea căreia este în curs de implementare programul
Wyms pentru gestionarea bazelor de date prins în Cadastrul Apelor din România;
• Inventarierea si tinerea la zi a patrimoniului de interes public si privat al Statului
aflat in administrare;
• Asigura promovarea si executarea lucrărilor de întreținere si reparații a lucrărilor de
gospodarire a apelor din administrare si propuneri de lucrări de investiții noi;
• Verificarea sesizărilor înaintate de cetățeni sau alte instituții (primării) identificarea
unor noi zone de risc si propuneri de masuri pentru soluționare;

3. Monitorizarea stării si evoluției cantitative si calitative a apelor
În anul 2015, Laboratorul de Calitatea Apelor al S.G.A. MehedinŃi a avut in program
efectuarea de analize fizico-chimice si biologice pentru apa, aproximativ 13876 indicatori.
În anul 2015 s-au realizat următoarele:
• Prelevarea si analiza probelor de apa in comun cu partenerii sârbi, pe fl. Dunărea secțiunea Gruia;
• Efectuarea analizelor fizico - chimice pentru clienți externi si a celor care au încheiat
contracte pentru analize fizico - chimice cu S.G.A. MehedinŃi;
• Supravegherea poluărilor accidentale;
• Monitorizarea zilnica a analizelor în situ (pH, OD, conductivitate) a probelor de apa
prelevate din secțiunea Baziaș a Dunării, reprezentând prima secțiune din sectorul
romanesc al Dunării;
• Efectuarea analizelor de mercur pentru toate probele de ape din județele:
MehedinŃi, Dolj, Gorj şi Hunedoara;
• Prelevarea si analiza probelor de apa din apa de suprafața, ape uzate, lacuri pe raza
județului MehedinŃi (conform Manual de Operare);
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• Au fost programați 13876 indicatori din secțiunile prelevate;
• Au fost realizați 13158 indicatori din secțiunile prelevate (numărul mai mic de
indicatori realizați fata de cei programați s-a datorat condițiilor meteorologice
nefavorabile si faptului ca unele unităŃi economice nu au funcŃionat);
• Organizarea unor vizite de documentare pentru elevii Colegiului tehnic Lorin Sălăjan
si Colegiului Tehnic Decebal înscriși la calificări din domeniul “Protectia Mediului”;
• Asigurarea calităŃii rezultatelor prin participarea L.C.A.-S.G.A. MehedinŃi la exerciții
de intercomparare organizate de Wessling şi Rolab-AsociaŃia Laboratoarelor din
Romania, aceasta fiind o măsură a controlului calităŃii şi o monitorizare a validităŃii
pentru rezultatele analizelor efectuate;
• LCA SGA MehedinŃi a participat la comparări internaŃionale - S-au efectuat analize
contracost pentru clienŃi externi urmărindu-se atragerea de noi clienŃi externi;
• Pentru menŃinerea acreditării LCA SGA MehedinŃi, în sistem multisistem, conform SR
ISO/CEI 17025/2005 s-au luat armatoarele masuri:
• Întocmirea documentației in vederea reacreditării Laboratorului de Calitatea Apelor
de la SGA MehedinŃi;
• Implementarea noilor metode de analiza;
• Optimizarea metodelor în vederea atingerii criteriilor de performanta a laboratorului;
• Optimizarea raportărilor în funcție de necesităŃile clientului intern;
• Administrarea, exploatarea şi întreținerea Sistemului National de Monitorizare a
CalităŃii Resurselor de Apa;
• Evaluarea daunelor produse si a valorii serviciilor executate de Administrația
Națională "Apele Romane", pentru monitorizarea si combaterea poluării accidentate
si recuperarea acestora de la poluatori;

CAPITOLUL VI – POLITICA FISCALĂ-BUGETARĂ
ADMINISTRAłIA JUDEłEANĂ A FINANłELOR PUBLICE MEHEDINłI
În misiunea sa de a asigura resursele necesare finanŃării cheltuielilor publice în
vederea bunei funcŃionări a statului şi a tuturor activităŃilor desfăşurate de administraŃia
fiscală, Administrația Județeană a Finanțelor Publice MehedinŃi a urmărit obiectivele
stabilite in strategia ANAF pe termen mediu 2012-2016.
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Administrația Județeana Finanțelor Publice MehedinŃi a administrat în anul 2015 un
număr de 146.644 contribuabili din care:
Persoane juridice
12.535
din care inactivi
2.737
- Sedii secundare cu cod fiscal
477
- Persoane fizice care desfăşoară activităŃi comerciale
7.360
- Persoane fizice care exercita profesii libere
1.902
- AlŃi plătitori de impozite si taxe
127.107
Masurile întreprinse pentru realizarea principalilor indicatori privind
activitatea de colectare a creanțelor
În misiunea sa de a asigura resursele necesare finanŃării cheltuielilor publice în
vederea bunei funcŃionări a statului şi a tuturor activităŃilor desfăşurate de administraŃia
fiscală, AdministraŃia JudeŃeană a FinanŃelor Publice MehedinŃi a urmărit realizarea
programului de încasări venituri bugetare stabilit pentru anul 2015 care a fost de 530,86
mil lei, reprezentând 98,84%, în sume efective 524,69 mil lei.
Nerealizarea programului de încasări aferent anului 2015 se datorează, in principal,
influentei societăŃilor aflate in insolventa sau faliment. Cazul mai semnificativ fiind RAAN
RA Drobeta - intrata din 18 septembrie 2013 in procedura generala de insolvenŃă în
temeiul art. 34 din Legea 85/2006 – privind procedura insolventei, din 20.03.2014 aflânduse în reorganizare judiciară.
În anul 2015, RAAN RA Drobeta dintr-un declarat de 70 mil lei, a achitat 5,27 mil
lei. De menționat ca declaratul RAAN RA Drobeta, reprezintă 11,9% din total declaratul
județului Mehedinți.
O problema deosebita o înregistrează Spitalul JudeŃean de UrgenŃă MehedinŃi care,
începând cu luna septembrie 2013 si pana in prezent, întâmpina greutăŃi in achitarea în
totalitate şi la termen a obligațiilor datorate bugetului general consolidat. Astfel, faŃă de o
obligație declarată de plată în 2015 de 25,38 mil lei, SJU MehedinŃi a achitat suma de
19,42 mil lei. Deși s-au efectuat numeroase demersuri la aceasta instituție pentru a
identifica soluții pentru stingerea obligațiilor bugetare, precum şi la Casa Județeană de
Sănătate MehedinŃi, nu s-au asigurat disponibilitățile bănești necesare achitării acestor
obligații, motivându-se că instituția înregistrează arierate şi la furnizorii de bunuri şi servicii
de care depinde în mod direct funcționarea în bune condiții a acesteia (decontări de
medicamente, salarii, curăŃenie, cantina etc.).
De menționat ca, fata de anul 2014, în anul 2015, s-a înregistrat o creștere a
sumelor colectate cu 105,21% in sume absolute, depășirea fiind de 25,95 mil lei.
Pentru recuperarea creanțelor bugetare neachitate la termenul legal, s-au aplicat
masuri de executare silita conform prevederilor O.G.92, astfel:
- somații si titluri executorii emise: 47.587 in suma de 242,23 mil lei, încasările din
somații fără continuarea altor forme de executare silita fiind de 48,21 mil lei
- popriri bancare: 15.701 in suma de 130,13 mil lei, încasările din popriri bancare in
anul 2015 fiind de 18,87 mil lei
- popriri terți: 2.025 în suma de 13,58 mil lei, din care s-au încasat 0,95 mil lei
- sechestre bunuri mobile si imobile: 54 in suma de 13,66 mil lei
Serviciile de executare silita au identificat contribuabilii cu obligații fiscale mai vechi
de 60 de zile şi care se afla în imposibilitatea achitării acestora, în acest sens în anul 2015
solicitându-se deschiderea procedurii de insolventa pentru un număr de 34 agenți
economici pentru creanțe totale de 26,19 mil lei.
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Un număr de 82 contribuabili cu obligații fiscale totale de 1,06 mil lei si care nu au
venituri, bunuri urmăribile si nici disponibilităŃi băneşti au fost declaraŃi insolvabili şi trecuŃi
intr-o evidenta speciala cu verificarea anuala a stării acestora.
La un număr de 944 contribuabili care nu si-au îndeplinit obligațiile declarative şi nu
au răspuns la notificările transmise s-a luat măsura stabilirii creanțelor bugetare prin
procedura de impunere din oficiu cu suma de 3,01 mil lei.
Pe lângă afișarea periodica la sediul AJFP Mehedinți a anunțurilor cu privire la
obligațiile fiscale datorate si la termenele acestora, în anul 2015 s-au transmis un număr
de 4.655 notificări contribuabililor care nu si-au îndeplinit obligațiile declarative la
termenele legale în vederea corectării acestei situații.
O alta măsura aplicata în vederea creșterii eficienŃei şi eficacităŃii administrării şi
colectării veniturilor, a fost sprijinul oferit de administrația fiscală mediului de afaceri în
ceea ce privește transparenta acordării înlesnirilor la plata obligațiilor pentru contribuabilii
aflați în dificultate temporara generata de lipsa temporara a disponibilităților bănești.
Serviciile de executare silita si cele de gestiune registru contribuabili au identificat
contribuabilii care pot beneficia de facilităŃi fiscale în baza Ordonanței de Urgenta nr.
29/2011 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plata si i-au înştiinŃat în aceasta
privința.
Pe baza documentației depuse de agenții economici interesați, în anul 2015 s-au
aflat in derulare un număr de 251 înlesniri la plata pentru obligații fiscale în sumă totală de
19,2 mil lei, faŃă de 100 înlesniri cu suma de 7,62 mil lei acordate in anul 2014.
Având în vedere prevederile OrdonanŃei de urgenŃă nr. 44/2015, precum şi a
Ordinului ministrului finanŃelor publice nr. 3831/16.11.2015 pentru aprobarea procedurii
de aplicare a prevederilor OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 44/2015 privind
acordarea unor facilităŃi fiscale în cazul creanŃelor administrate de către organul fiscal
central, in anul 2015 s-au acordat în baza actelor normative menŃionate mai sus scutiri de
8.201 lei.
Masurile întreprinse de activitatea de control fiscal pentru prevenirea si
combaterea actelor si faptelor de evaziune fiscala
În anul 2015 activitatea acestei structuri a AJFP Mehedinți, s-a desfășurat cu un
număr de 31 inspectori activi la persoane juridice si 9 inspectori activi la persoane fizice.
Rezultatele activității de inspecție fiscală pentru perioada analizata:
- Număr de verificări realizate, (incluzând si verificări parțiale), cât şi controalele
inopinate, controalele (persoane juridice şi persoane fizice):
• persoane juridice: 475
• persoane fizice: 263
- Sume suplimentare atrase pe total si pe categorii de venituri (debite):
Persoane juridice:
sume atrase suplimentar,(debite) 157,48 mil lei, din care:
- impozit profit
40,31 mil lei
- TVA
62,82 mil lei
- impozit de natura salariala
1,21 mil lei
- CAS
2,76 mil lei
- Șomaj
0,11 mil lei
- CASS
1,05 mil lei
- alte impozite si contribuții
0,92 mil lei
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sume suplimentare stabilite drept accesorii: 16,76 mil lei
Masuri asiguratorii asupra bunurilor aflate in patrimoniu: 39,46 mil lei
Persoane fizice:
sume atrase suplimentar,(debite) 2,86 mil lei, din care:
- TVA
1,17 mil lei
- impozit pe venit
0,63 mil lei
- alte impozite si contribuții
0,41 mil lei
sume suplimentare stabilite drept accesorii: 0,65 mil lei
Masuri asiguratorii asupra bunurilor aflate in patrimoniu: 1,19 mil lei
Prejudiciu stabilit aferent sesizărilor penale la contribuabilii persoane juridice si fizice
a fost de 65,81 mil lei.
Deficientele constatate frecvent de organele de control in privința impozitului pe
profit, se refera la:
- reducerea bazei de impozitare prin includerea pe costuri a unor cheltuieli fără
documente justificative sau nelegale;
- înregistrarea unor cheltuieli supradimensionate;
- neînregistrarea integrala a veniturilor realizate;
- neînregistrarea în contabilitate a diferențelor stabilite prin actele de control;
În privința taxei pe valoarea adăugată acŃiunile de control evidențiază următoarele
fapte care au condus la fapte de evaziunea fiscala:
- aplicarea eronata a deducerilor;
- neimpozitarea unor operațiuni ce intra în sfera taxei pe valoarea adăugata;
- neînregistrarea ca plătitor la atingerea plafonului stabilit prin acte normative;
- erori de calcul;
- efectuarea de tranzacții (achiziții şi livrări) intracomunitare cu entităŃi neplătitoare
de taxa pe valoarea adăugată, cu firme fictive sau declarate în stare de inactivitate fiscală.
În ceea ce privește impozitul pe veniturile din salarii şi contribuțiile la bugetele
sociale, faptele care conduc la evaziune fiscala se refera la:
- neimpozitarea tuturor sumelor plătite salariaților;
- aplicarea incorecta a impozitării drepturilor salariale;
- necalcularea şi nereținerea impozitului pe salarii;
nerespectarea legislației privind impozitarea, scutirile si reducerile de impozit;
Măsurile întreprinse de activitatea de trezorerie privind analiza bugetelor de
venituri si cheltuieli ale unităŃilor administrativ teritoriale aferent anului 2015
La data de 31.12.2015, în bugetul local centralizat la nivelul județului MehedinŃi,
s-au realizat venituri totale in suma de 849,46 mil lei fata de 1.029,59 mil lei prevederi
bugetare, în procent de 83%, cu o nerealizare in suma absoluta de 180,13 mil lei.
Valoarea veniturilor încasate în anul 2015 a fost de 1.627 mil lei, fata de 1.414 mil
lei în anul 2014, cu o creștere de 115%, din care:
- bugetul de stat
308,71 mil lei
- buget asigurări sociale
206,8 mil lei
- buget fond șomaj
9,09 mil lei
- buget fond asigurări sănătate 99,91 mil lei
- bugete locale
1.002,68 mil lei

41

Valoarea cheltuielilor totale in anul 2015 au fost de 2.398,2 mil lei, mai mari cu
112% fata de anul 2014 când au fost de 2.137,63 mil lei, cheltuieli bugetare repartizate
astfel:
- bugetul de stat
574,71 mil lei
- buget asigurări sociale
599,73 mil lei
- buget fond șomaj
29,37 mil lei
- buget fond asigurări sănătate 216,10 mil lei
- bugete locale
978,29 mil lei
Valoarea operațiunilor prin trezorerie au crescut in anul 2015 fata de anul 2014 cu
124%, astfel 14.723,34 mil lei fata de 11.839,85 mil lei. Operațiunile prin trezorerie au fost
repartizate astfel:
- virament
14.340,68 mil lei
- numerar
382,66 mil lei
În anul 2015 valoarea certificatelor de trezorerie transformate în depozit a fost de
2,73 mil lei.
În anul 2015 au fost elaborate şi aprobate bugetele de venituri şi cheltuieli cu
respectarea principiilor şi regulilor bugetare prevăzute de lege. În execuție, s-au respectat
prevederile Legii nr 273/2006 privind finanțele publice locale, astfel:
- veniturile si cheltuielile au fost cuprinse in structura clasificației bugetare
- creditele bugetare aprobate s-au utilizat prin deschideri de credite, in limita
sumelor aprobate, potrivit destinației stabilite si cu respectarea dispozițiilor legale care
reglementează efectuarea cheltuielilor respective;
- virările de credite bugetare atât de la un capitol la altul cât şi în cadrul aceluiași
capitol bugetar s-au aprobat si efectuat conform legii şi înainte de angajarea cheltuielilor;
cheltuielile bugetare s-au efectuat numai pe baza de documente justificative
parcurgând fazele de angajament, lichidare, ordonanțare şi plată conform legii;
- s-a respectat principiul separării atribuțiilor persoanelor care au calitatea de
ordonator de credite de atribuŃiile persoanelor care au calitatea de contabil conform
Normelor metodologice privind organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor
bugetare si legale.
Unitățile administrativ - teritoriale din jud. MehedinŃi au stabilit măsuri şi au
întreprins acțiuni cu scopul atragerii resurselor financiare necesare acoperirii cheltuielilor
pentru desfășurarea normala a activităților la toate instituțiile publice finanțate din
bugetele locale.

Măsurile întreprinse de activitățile suport ale AJFP MehedinŃi în anul 2015
Biroul Servicii Contribuabili din cadrul AJFP Mehedinți încurajează civismul fiscal al
contribuabililor, cărora le furnizează asistenŃa şi îndrumarea necesare pentru îndeplinirea
corectă şi cât mai facilă a obligaŃiilor fiscale, fapt ce a condus la creșterea conformării
voluntare la declarare şi plata a contribuabililor, conducând implicit la creşterea eficienŃei
şi eficacităŃii administrării şi colectării veniturilor.
Astfel, în 2015 au avut loc un număr de 47 întâlniri cu reprezentanții mediului de
afaceri precum şi cu experții contabili (in parteneriat cu CECCAR Mehedinți). În aceeași
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perioada, au avut loc un număr de aproximativ 120 articole de presa şi intervenții radio-tv
ale reprezentanților AJFP Mehedinți, tot pe tematica fiscală.
În anul 2015 s-au eliberat un număr de 1.011 caziere fiscale, 727 de fapte şi
sancțiuni au fost înscrise în cazierul fiscal.
S-au valorificat bunuri intrate in proprietatea privata a statului potrivit legii de 0,24
mil lei, din care 0,14 mil lei prin magazin si 0,1 mil lei prin vânzare directă.
Consilierii juridici au asigurat reprezentarea în instanŃă atât a intereselor proprii ale
DGFP Dolj, cât şi ale ANAF, MFP şi ale Statului Român.
Astfel, din totalul dosarelor, un număr de 2.152 dosare au fost în reprezentare
proprie sau în reprezentarea ANAF.
Aceste cauze au avut ca obiect anulare acte impozite şi taxe, comerciale, falimente,
opoziŃii la cesiuni părŃi sociale şi penale.
Reprezentarea Statului Român şi a MFP în faŃa instanŃelor judecătoreşti a fost
asigurată într-un număr de 129 dosare.
În conformitate cu prevederile art. 76 din Regulamentul Comisiei Europene
987/2009, al Parlamentului European si Consiliului Europei, privind obligativitatea furnizării
tuturor informațiilor utile pentru recuperarea creanțelor s-au transmis un număr de 17
informații de CIF in alte State Membre (inclusiv solicitări de informații suplimentare), iar
din alte state membre UE s-au primit 16 informații la solicitările de informații).
BIROULUI VAMAL MEHEDINȚI
Biroului Vamal Mehedinți derulează atât activităŃi cu specific de frontiera cât şi
activităŃi vamale cu specific de interior, precum şi activităŃi de supraveghere specială a
produselor accizabile, în vederea realizării programului de încasări atât din activitatea
derulată în domeniul vamal cât şi în domeniul fiscal, în cursul anului 2015 au fost stabilite
şi puse în aplicare măsuri specifice fiecărui compartiment funcŃional, după cum urmează:

1. In domeniul operațiunilor vamale de punere in libera circulație si export:
- au fost procesate un număr total de 1.795 declarații vamale, din care:
-1.189 declarații vamale de import ;
- 606 declarații vamale de export
- au fost supuse controlului vamal fizic operațiunile de import mărfuri având tara de
expediție Serbia şi Turcia, în vederea combaterii fraudelor cu privire la felul mărfii şi la
cantitate;
- s-a realizat consultarea permanenta a bazei de date transmisa de Autoritatea
Națională a Vămilor în vederea evitării subevaluării mărfurilor care fac obiectul
importurilor;
2. In domeniul activității de controlul ulterior si supraveghere vamala:
- activitatea de control ulterior asupra operațiunilor vamale derulate prin B.V.
Mehedinți a fost realizata conform Planului trimestrial de activitate aprobat de A.N.V..
- în calitate de birou vamal de frontiera, s-a efectuat controlul vamal de
intrare/ieșire în/din spațiul comunitar pentru un număr de 3.033 nave fluviale (1.455 pe
sensul de intrare si 1.578 pe sensul de ieșire.
- ca urmare activității de supraveghere vamala au fost confiscate un număr de
16.960 buc. țigarete in valoare de 9.676 lei si constatate amenzi in suma de 27.999 lei
(sume încasate).
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3. In domeniul activității derulata in cadrul Compartimentului Autorizări:
- au fost respectate termenele de depunere a raportărilor lunare şi trimestriale de
către toți operatorii economici titulari de autorizații de utilizator final, din raza de
competenta a B.V. Mehedinți;
- au fost soluționate favorabil toate solicitările operatorilor economici pentru
obținerea autorizațiilor de:
- distribuire si comercializare angro băuturi alcoolice si produse din tutun,
- comercializare in sistem angro sau en detail produse energetice prevăzute
la art. 20616 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.
- Utilizatori finali (art.20660 alin. (1) lit. k)) - utilizare produse energetic pentru
încălzire spitale si instituții de învăŃământ;
- Utilizator final (art.20658 alin. (1) lit. f)) - utilizare alcool etilic in scop medical in
spitale si farmacii;

În acest sens, în cursul anului 2015 au fost emise un număr de 36 autorizații în
domeniul produselor accizabile, din care:
-

4 Atestate distribuire si comercializare angro beuturi alcoolice si produse din

tutun;
- 21 Atestate Comercializare in sistem en detail produse energetice;
- 3 Atestate Comercializare in sistem angro produse energetice prevăzute la art.
16
206 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.;
- 4 Autorizații utilizator final (art.20660 alin. (1) lit. k)),
- 1 Antrepozit fiscal de producție vinuri liniștite – mic contribuabil;
- 3 Operator economic înregistrat-produse accizabile nearmonizate.
Au fost revocate (la solicitarea operatorilor economici):
- 9 Atestate Comercializare in sistem en detail produse energetice prevăzute la art.
20616 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.;
- 5 Atestate Comercializare in sistem angro produse energetice prevăzute la art.
16
206 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;
- 4 Atestate distribuire si comercializare angro bauturi alcoolice si produse din tutun.
4. In domeniul activității de supraveghere fiscala:
- s-a asigurat supravegherea închiderii mișcărilor cu produse accizabile in regim
suspensiv de accize, in cursul anului 2015, pentru un număr de:
- 228 achiziții in regim suspensiv de accize însoŃite de documente administrative (e-DA),
- 46 livrări in regim suspensiv de accize însoțite de documente administrative (eDA);
- verificarea privind respectarea destinației declarate a produselor accizabile in cazul
operatorilor economici beneficiari de facilități fiscale/vamale in domeniul produselor
accizabile (produse energetice livrate, in scutire de accize, in vederea utilizării drept

combustibil pentru navigație in baza art. 20660 alin. (1) lit b) din Legea nr.571/2003);

5. În domeniul formarii continue a personalului din cadrul B.V. Mehedinți în vederea
creșterii performantelor profesionale.
- în cursul anului 2015 au fost susținute temele de pregătire profesională lunară
conform Programului de pregătire profesionala continua aprobat de A.N.V.
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6. În domeniul dezvoltării capacitații administrative si organizatorice a B.V.

Mehedinți, în vederea furnizării serviciilor publice la standardele de calitate prevăzute de
legislația in vigoare
- furnizarea unor servicii publice la standardele de calitate este asigurata de
procesarea automata a declarațiilor vamale în aplicația informatica SIIV.
7. În domeniul dezvoltării capacitații administrative si organizatorice a B.V.

Mehedinți, in vederea implementării politicilor vamale ale Uniunii Europene si a colectării
drepturilor vamale reprezentând resurse ale bugetului comunitar si național.
În cursul anului 2015 au fost colectate drepturi vamale in suma totala de
18.078.382 lei.

CAPITOLUL VII – POLITICI DE DEZVOLTARE REGIONALĂ,
INFRASTRUCTURĂ PUBLICĂ DE INTERES LOCAL ŞI TURISM
În anul 2015, Consiliul Județean Mehedinți, a aprobat Strategia de dezvoltare a
județului Mehedinți pentru perioada 2014-2020. În acest sens, s-a urmărit dezvoltarea
socio-economică a județului Mehedinți pe termen mediu și lung precum și atragerea de
fonduri externe.
Strategia Europa 2020 reprezintă strategia Uniunii Europene (UE) de creştere
economică până în anul 2020.
Comisia Europeană (CE) a elaborat Strategia Europa 2020 și propunerile de
regulamente pentru perioada 2014-2020, stabilind cadrul general al priorităților de
investiții.
UE a definit direcŃia în care vrea să evolueze Europa până în anul 2020. În acest
scop, CE a propus 5 obiective (ținte) principale:
– Ocupare: 75% din populaŃia cuprinsă între 20 şi 64 ani ar trebui să aibă un loc de
muncă;
– Cercetare dezvoltare: 3% din PIB-ul UE ar trebui investit în cercetare-dezvoltare
(C-D);
– Schimbări climatice şi energie: obiectivele „20/20/20‖ în materie de climă/energie
ar trebui îndeplinite (reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20%
comparativ cu nivelurile din 1990, 20% din energie din surse regenerabile și
creșterea eficienței energetice cu 20%);
– EducaŃie: reducerea ratei abandonului şcolar timpuriu sub 10% şi scăderea
numărului persoanelor aflate în/sau expuse riscului de sărăcie și excluziune socială
cu cel puțin 20 milioane;
– Incluziune socială și reducerea sărăciei: numărul persoanelor ameninŃate de sărăcie
ar trebui redus cu 20 milioane.
Aceste obiective sunt interconectate și trebuie să se îndeplinească prin realizarea
obiectivelor Strategiei Europa 2020 de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă
incluziunii, accent pus pe rezultate și maximizarea impactului finanțării UE. Pentru a
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garanta că fiecare stat membru adaptează strategia Europa 2020 la situaŃia sa specifică,
CE a propus ca aceste obiective ale UE să fie transpuse în obiective şi traiectorii naŃionale.
Într-o lume aflată în permanentă schimbare, Uniunea Europeană dorește să devină
o economie inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, în cadrul căreia statele membre își
propun atingerea unor obiective ambițioase în domeniul ocupării forței de muncă, în
domeniul productivității și coeziunii sociale.
Obiectivele sunt reprezentative pentru cele trei priorități - o creștere inteligentă,
durabilă și favorabilă incluziunii - dar nu sunt exhaustive: pentru a sprijini realizarea
acestora, va fi necesară întreprinderea unei game largi de acțiuni la nivelul național, al UE
și internațional.
Europa 2020 propune 3 priorităŃi, care se susŃin reciproc: creştere inteligentă:
dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare: creştere durabilă: promovarea
unei economii mai eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice şi mai
competitive: creştere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a
ocupării forŃei de muncă, care să asigure coeziunea socială şi teritorială.
Comisia Europeană susține 7 inițiative emblematice ce reprezintă strategii la nivel
de UE identificate ca motoare pentru implementarea strategiei Europa 2020 și care pot
stimula creșterea locurilor de muncă:
– „Uniunea inovării‖ pentru a îmbunătăți condițiile-cadru și accesul la finanțările pentru
cercetare și inovare, astfel încât să se garanteze posibilitatea transformării ideilor
inovatoare în produse și servicii care creează creștere și locuri de muncă;
– „Tineretul în mișcare‖ pentru a consolida performanța sistemelor de educație și pentru
a facilita intrarea tinerilor pe piața muncii;
– „Agendă Digitală Europa 2020‖ pentru a accelera dezvoltarea serviciilor de internet de
mare viteză și pentru a valorifica beneficiile pe care le oferă o piață digitală unică
gospodăriilor și întreprinderilor;
– „Europa eficientă în utilizarea resurselor‖ pentru a permite decuplarea creșterii
economice de utilizarea resurselor, pentru a sprijini trecerea la o economie cu emisii
scăzute de carbon, pentru a crește utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru a
moderniza sectorul transporturilor și a promova eficiența energetică;
– „O politică industrială adaptată erei globalizării‖ pentru a îmbunătăți mediul de afaceri,
în special pentru IMM-uri, și a sprijini dezvoltarea unei baze industriale solide și durabile în
măsură să facă față concurenței la nivel mondial;
- „O agendă pentru noi competențe și noi locuri de muncă‖ pentru a moderniza piețele
muncii și a oferi mai multă autonomie cetățenilor, prin dezvoltarea competențelor acestora
pe tot parcursul vieții în vederea creșterii ratei de participare pe piața muncii și a unei mai
bune corelări a cererii și a ofertei în materie de forță de muncă, inclusiv prin mobilitatea
profesională;
– „Platforma europeană de combatere a sărăciei‖ pentru a garanta coeziunea socială și
teritorială, astfel încât beneficiile creșterii și locurile de muncă să fie distribuite echitabil,
iar persoanelor care se confruntă cu sărăcia și excluziunea socială să li se acorde
posibilitatea de a duce o viață demnă și de a juca un rol activ în societate.
Aceste șapte inițiative emblematice vor angaja atât UE, cât și statele membre.
Instrumentele UE, în special piața unică, ajutoarele financiare și instrumentele de politică
externă, vor fi mobilizate pentru eliminarea blocajelor și îndeplinirea obiectivelor strategiei
Europa 2020. Ca prioritate imediată, Comisia identifică măsurile care trebuie luate pentru a
defini o strategie credibilă de ieșire din criză, pentru a continua reforma sistemului
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financiar, pentru a asigura consolidarea bugetară pentru o creștere pe termen lung și
pentru a întări coordonarea în cadrul Uniunii economice și monetare.
Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 al Regiunii Sud-Vest Oltenia este un
instrument care susține includerea în strategiile naționale a obiectivelor de investiții ce vor
contribui la dezvoltarea socio-economică a regiunii, fundamentează domeniile de
intervenție și necesarul de finanțare din fonduri europene în perioada de programare
2014-2020 și cuprinde un portofoliu de proiecte strategice cu impact regional și local. PDR
2014 - 2020 a fost elaborat sub coordonarea Agenției pentru Dezvoltare Regionala SudVest Oltenia, constituindu-se în acest sens grupuri de lucru județene și tematice, pe
domenii prioritate (infrastructură regională/ competitivitate economica, cercetare,
dezvoltare, inovare/ resurse umane, piața muncii, servicii sociale/ agricultura și dezvoltare
rurală/ mediu și dezvoltare durabilă). Ca și în cazul exercițiilor anterioare de planificare a
dezvoltării regionale, abordarea în ceea ce privește elaborarea PDR este una participativă,
reprezentând un proces bazat pe parteneriat și consultare publică cu reprezentanți ai
autorităților publice locale, ai serviciilor deconcentrate, instituțiilor publice, patronatelor și
alți actori relevanți. PDR reprezintă instrumentul prin care regiunea, plecând de la analiza
socio-economică regională și având drept cadru obiectivele tematice, prioritățile de
investiții și acțiunile cheie prevăzute de proiectele de regulamente privind fondurile
europene, își promovează prioritățile și interesele în domeniul economic, social etc.,
reprezentând în același timp contribuția regiunii la elaborarea Strategiei Naționale de
Dezvoltare 2014-2020.
La nivel regional, s-a constituit Comitetul Regional de Planificare (CRP), având rolul
de a sintetiza propunerile grupurilor de lucru subregionale, de a pregăti propuneri privind
planificarea şi de a ajuta la pregătirea deciziilor Consiliului de Dezvoltare Regională privind
adoptarea direcŃiilor politice de dezvoltare ale Regiunii şi aprobarea PDR. Ca instrument de
programare şi coordonare planul de dezvoltare trebuie să fie permanent îmbunătăŃit prin
luarea în considerare a evoluŃiilor socio-economice care trebuie să fie analizate şi adaptate
în mod continuu la necesităŃile de dezvoltare.
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia a realizat o serie de studii si
strategii cu tematica diversă, având ca scop analiza și evaluarea obiectivă a potențialului
de creștere al regiunii, evidențierea unei viziuni globale asupra stadiului de dezvoltare al
acesteia, pe diverse domenii economice, precum și fundamentarea procesului de
planificare strategica a dezvoltării Regiunii Sud-Vest Oltenia si a propunerilor de direcții de
acțiune în perioada 2014-2020:

Dezvoltarea turismului la nivel regional
Domeniul turism din Județul Mehedinți este amplu dezbătut în acest studiu.
PotenŃialul turistic al judeŃului MehedinŃi este dat de peisajul format de fluviul Dunărea şi
de defileul său, de diversitatea reliefului din zona muntoasă, de existenŃa elementelor
floristice şi faunistice deosebite, multe dintre ele fiind înscrise în rezervaŃii ştiinŃifice, la
care se adaugă impresionante mărturii ale unui trecut de milenii, exprimat printr-o serie de
monumente istorice, de arhitectură şi artă, unele unice prin valoarea şi ineditul lor. Studiul
este centrat pe identificarea obiectivelor turistice existente la nivelul judeŃului MehedinŃi şi
pe posibilităŃile de dezvoltare a turismului în zona respectivă având în vedere nelimitatul
potenŃial oferit în special de peisajele locale. Printre resursele turistice naturale încă
neexploatate la potenŃialul maxim sunt amintite: Cazanele Dunării, Pădurea Bâlvăneşti,
Pădurea de liliac Ponoarele, RezervaŃia botanică SviniŃa.

Dezvoltarea urbană la nivel regional
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Studiul privind dezvoltarea urbană la nivel regional dorește să realizeze o descriere
a specificului orașelor din Oltenia în funcție de mai mulți indicatori, cu scopul identificării
necesității de dezvoltare a acestora. Au fost analizați o serie de indicatori relevanți pentru
descriere, dar cu utilitate în ceea ce privește fundamentarea acțiunilor viitoare. Pentru a se
asigura o creștere socială și economică coerentă a regiunii și a fiecărui oraș în parte sunt
necesare corelarea strategiilor urbane și identificarea funcțiilor urbane care pot aduce
valoare adăugată și diversificarea activităților ca alternative la activitățile monoindustriale.

Strategia de Dezvoltare Teritorială Integrată a Microregiunii ”Oltenia de Sub Munte”
Teritoriul vizat pentru această strategie este Microregiunea “Oltenia de sub munte”
așezată în zona submontană a Carpaților Meridionali care cuprinde arealul situat în partea
de nord a judeŃelor Mehedinți, Gorj si Vâlcea cuprins între localităŃile Baia de Arama
(judeŃul Mehedinți) – spre est şi Brezoi (judeŃul Vâlcea) – spre vest, încadrat din punct de
vedere geografic în SubcarpaŃii Olteniei şi versanŃii sudici ai munŃilor CăpăŃâna şi Parâng.
Din punct de vedere turistic acest areal este denumit „Oltenia de sub Munte‖, o zonă
turistică cunoscută şi consacrată pe plan naŃional şi internaŃional, care concentrează un
patrimoniu natural şi cultural de excepŃie. În limitele dispunerii localităților componente,
această zonă se întinde pe o suprafața de aproximativ 1.800 KM ² si are o populație de
45.563 locuitori.

Strategia de Dezvoltare Teritorială Integrată a Microregiunii ”Oltenia Danubius”
Această strategie este în concordanță cu propunerile Comisiei Europene privind
Politica de Coeziune 2014-2020 de stimulare a dezvoltării durabile și introducere a unor
noi instrumente utilizabile la nivel micro-regional, în vederea consolidării rolului
comunităŃilor si al parteneriatelor, respectiv ITI (Instrumente Teritoriale Integrate) și CLLD
(Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea ComunităŃii), care sunt preluate în
această perioada de programare la nivelul viitoarelor Programe Operaționale. Teritoriul
vizat pentru această strategie este Microregiunea “Oltenia Danubius”, compusă din 20 de
localități aparținând administrativ – teritorial județelor Mehedinți, Dolj și Olt, respectiv
Svinița, Dubova, Eșelnița, Orșova, Drobeta Turnu-Severin, Simian din jud. Mehedinți,
Cetate, Calafat, Bistreț, Bechet, Dăbuleni, Piscu Vechi din jud. Dolj și Corabia, Ianca, Gura
Padinii, Orlea, Giuvarasti, Gircov, Grojdibodu, Vișina din jud. Olt.

Studiu privind Dezvoltarea Mediului de Afaceri la Nivel Regional și Impactul Crizei
Economice asupra Întreprinderilor
Acest studiu se are în vedere identificarea nevoilor de dezvoltare la nivel regional și
sprijinirea fundamentării strategiilor și planurilor de dezvoltare regională. Analiza factorilor
de competitivitate și identificarea problemelor cu care se confruntă regiunea Sud-Vest
Oltenia, în scopul găsirii soluțiilor optime pentru rezolvarea acestora, reprezintă o
necesitate pentru evaluarea și valorificarea potențialului economic viitor al regiunii. Studiul
de față va contribui la identificarea nevoilor de finanțare pentru viitoarea perioadă de
programare, la fundamentarea Strategiei de Dezvoltare Regională și a Planului de
Dezvoltare Regională, precum și la evidențierea contribuției investițiilor din diverse surse
de finanțare la dezvoltarea socio-economică a regiunii, în perioada de programare 20142020.
Dat fiind contextul european, național, regional și județean de dezvoltare, creșterea
competitivității si atractivității regiunii, determinată de dezvoltarea și modernizarea
învățământului universitar și a cercetării, corelate cu activitățile privind dezvoltarea
mediului de afaceri justifică orientarea către nevoile de finanțare identificate prin studiu.

Planul Regional de Acțiune pentru Învățământul profesional și tehnic (PRAI)
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Învățământul profesional si tehnic (TVET) trebuie sa contribuie prin oferta
educațională și calitatea formării profesionale a absolvenților la dezvoltarea durabilă a
comunităților, în condițiile asigurării coeziunii economice și sociale. PRAI este elaborat de
consorțiul regional care funcționează la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare.
Analiza realizata în cadrul PRAI trebuie să scoată în evidență faptul că oferta de
formare inițială a unităților școlare trebuie să răspundă îndeajuns ca structura și în mare
măsură, la cerințele pieței muncii. Din acest motiv, au fost stabilite o serie de priorități,
măsuri și acțiuni ce vizează:
 perfecționarea sistemului de formare continua a resurselor umane din scoala;
 creșterea calității sistemului de informare si consiliere profesionala;
 adaptarea ofertei educaționale la cerințele socio-economice regionale;
 dezvoltarea infrastructurii;
 facilitarea accesului in învățământul profesional si tehnic a populației școlare din
mediul rural.

Planul Regional de Acțiune pentru Ocupare (PRAO)
PRAO este elaborat la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare și planifică politica de
ocupare, la nivel regional, ce reprezintă o nouă șansă în ceea ce privește implicarea
tuturor celor angajați în combaterea șomajului și a excluziunii sociale, precum si un sprijin
pentru parteneriatele orientate spre o implicare decizională. Elaborat în acord cu strategiile
locale și regionale, PRAO pentru Regiunea Sud-Vest Oltenia și-a propus să realizeze un
diagnostic realist al situației socio-economice a regiunii, să identifice situația regională în
domeniul ocupării forței de muncă și în funcție de acestea, să stabilească prioritățile,
măsurile și acțiunile necesare pentru promovarea ocupării forței de muncă și incluziunii
sociale. Acest document s-a realizat cu implicarea activa a partenerilor locali și regionali si
furnizează cadrul de planificare strategică pe termen mediu în vederea promovării
ocupării. PRAO Sud-Vest Oltenia reflectă contextul regional și măsura în care se stabilesc
domeniile prioritare care necesită intervenție financiară comunitară pentru a soluționa
problemele identificate la nivel regional.
Strategia de dezvoltare județeană se realizează în coordonare cu documentele de
programare pentru perioada 2014-2020, respectiv obiectivele strategiei Europa 2020,
Agenda Teritorială 2020, Cadrul Strategic Comun, Cadrul Financiar Multianual, urmărind
concentrarea tematică asupra priorităților stabilite în strategiile europene și consolidarea
coeziunii europene. Documentul va avea ca obiectiv coordonarea pachetelor de politiciprograme-proiecte, cu problematica teritorială existentă și cu tendințele de dezvoltare ale
județului în contextul regional și național, pentru perioada de programare 2014-2020. De
asemenea, strategia trebuie să fie un instrument metodologic și tehnic, pe baza căruia să
se poată stabili, în parteneriat cu consiliile locale și cu sectorul privat, prioritățile de
dezvoltare durabilă ale județului.
Planul Local de Acțiune pentru Învățământul profesional și tehnic (PLAI) reprezintă
documentul de planificare strategică a ofertei de formare profesională prin învăŃământ
profesional şi tehnic în perspectiva anului 2020.Obiectivul principal al PLAI este de a
realiza planificarea strategică pe termen lung a nevoilor de dezvoltare a învăŃământului
profesional şi tehnic în funcŃie de nevoile de dezvoltare economică. Se urmăreşte o
corelare între oferta de formare şi cererea de pe piaŃa muncii.
PLAI este un document de planificare strategică elaborat la nivel local în parteneriat
de către Inspectoratul Şcolar JudeŃean Mehedinți prin CLDPS (Comitetul Local pentru
Dezvoltarea Parteneriatului Social în formarea profesională), în baza PRAI (Planul Regional
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de AcŃiune pentru ÎnvăŃământul Profesional şi Tehnic) elaborat de ConsorŃiul Regional,
care este o structură consultativă a Consiliului pentru Dezvoltare Regională în domeniul
educaŃiei, formării tehnice şi profesionale şi ocupării forŃei de muncă.
În baza PLAI sunt elaborate de către Inspectoratele Şcolare planurile de şcolarizare
la nivelul fiecărui judeŃ, urmărindu-se şi optimizarea reŃelei şcolare. PLAI poate fi utilizat şi
pentru identificarea nevoilor de formare profesională realizată de alŃi furnizori decât
unităŃile de învăŃământ.
PLAI constituie un document cu caracter strategic pentru învăŃământul profesional
şi tehnic, fiind corelat cu PRAI.
CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI
În cursul anului 2015 Consiliul JudeŃean Mehedinți a derulat următoarele proiecte:
Titlul
proiectului

Programul
din care este
finanŃat
proiectul

Autoritatea
de
management
/de
contractare

Data estimată a
finalizării
proiectului
(potrivit
prevederilor în
vigoare ale
contractului)

Valoarea totală a
proiectului (în
euro, la cursul
BNR de la data
semnării
contractului de
finanŃare)

Valoarea eligibilă
a proiectului(în
euro, la cursul
BNR de la data
semnării
contractului)

« Reabilitarea
complexului
muzeul
regiunii
porŃilor de fier
şi valorificarea
lui ca produs
turistic »

Programul
OperaŃional
Regional 20072013, Axa
Prioritară 5,
Domeniul
major de
intervenŃie 5.1

MDRAP

24.12.201530.06.2016

Curs = 4,2047

9.909.879,27 euro

„Management
ul resurselor
biologice şi
geologice la
nivel
European şi
conştientizare
a 50publică în
Geoparcul
Platoul
MehedinŃi”

Program
OperaŃional
Sectorial Mediu

POS Mediu

31.12.201530.04.2016

Curs 4,4610
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12.804.334,07 euro

357.450.57 euro

302.878,73 euro

Titlul
proiectului

Programul
din care
este
finanŃat
proiectul

Autoritatea
de
management
/de
contractare

Data estimată a
finalizării
proiectului
(potrivit
prevederilor în
vigoare ale
contractului)

Valoarea totală a
proiectului (în
euro, la cursul
BNR de la data
semnării
contractului de
finanŃare)

Valoarea eligibilă
a proiectului(în
euro, la cursul
BNR de la data
semnării
contractului)

„Reabilitare DJ
670 Negoieşti –
Floreşti (DN 67)
km 64+180 –
89+890,
judeŃul
MehedinŃi”

Programul
OperaŃional
Regional
2007-2013

MDRAP

15.06.2016

Curs= 4.2975

10.344.899.87
euro

„Sistem de
management
integrat al
deşeurilor
solide în judeŃul
MehedinŃi”

Programul
OperaŃional
Sectorial
Mediu

Ministerul
Mediului si
Schimbărilor
Climatice

15.06.2016

„Optimizarea
capacitatii de
interventie in
situatii de
urgenta in
Regiunea SudVest Oltenia٭

Programul
OperaŃional
Regional

Ministerul
Dezvoltării
Regionale şi
AdministraŃi
ei publice

30.06.2016

Controlul
integrat al
poluarii cu
nutrientiVinjulet

Banca
Internațion
ala pentru
Reconstruc
ție si
Dezvoltare

Ministerul
Mediului si
Schimbărilor
Climatice

2016-pana la
finalizarea
lucrărilor

Curs 4.4353

Controlul
integrat al
poluarii cu
nutrientiPatulele

Banca
Internațion
ala pentru
Reconstruc
tie si
Dezvoltare

Ministerul
Mediului si
Schimbarilor
Climatice

2016-pana la
finalizarea
lucrarilor

Curs 4.4353

„Si noi avem
nevoie de
sprijin”

Graturi SEE

MMFPS

30.12. 2016

Curs 4.4521

DMI 3.3

12.856.277,42
euro

Curs= 4.4303

19.883.277,88
euro

27.059.288,31
euro

Curs 4,4291

4.022.431,19

4.993.414,01

373.166,41

373.166,41

373.166,41

373.166,41

314.434 euro

321.434 euro

Total

59.138.531.2 EURO
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Infrastructura tehnico-edilitară din județ
Infrastructura tehnico-edilitara - ansamblul sistemelor de utilități publice destinate
furnizării/prestării serviciilor de utilități publice; infrastructura tehnico-edilitara aparține
domeniului public ori privat al unităților administrativ-teritoriale si este supusa regimului
juridic al proprietății publice sau private. Art. 2, lit. j ,legea 51/2006
Infrastructura de transport rutieră
Județul Mehedinți este traversat de 3 Axe prioritare ale rețelei europene de
transport (TEN-T):
• Axa prioritară 7 (rutieră) – fostul Coridor Pan-european IV;
• Axa prioritară 18 (fluviul Dunărea) – fostul Coridor Pan-european VII;
• Axa prioritară 22 (feroviară);
Rețea de bază (TEN-T Core):
• (legătura cu regiunea Vest – Timișoara) Orșova – Drobeta Turnu Severin – Calafat
(legătura cu Bulgaria – trecere frontiera Vidin)
Punct de trecere a frontierei (rutier) : Drobeta Turnu Severin (Porțile de Fier I) Rețea
extinsă (TEN-T Comprehensive):
• Drobeta Turnu Severin – Craiova
Cele 2 drumuri europene care traversează județul sunt:
– E70: (frontiera cu Serbia) Moravița - Timișoara - Drobeta Turnu Severin Craiova - Caracal - Alexandria - București – Giurgiu-Pod Giurgiu (frontiera cu
Bulgaria)
– E771: Drobeta Turnu Severin – Porțile de Fier I (frontiera cu Serbia)
Conform datelor statistice oficiale județul Mehedinți dispunea în anul 2013 de drumuri
publice în lungime totală de 1872 kilometri, din care:
– drumuri naționale: 449 km
– drumuri județene:702 km
– drumuri comunale: 721 km.
Dintre acestea, 719 km sunt modernizate (38,5% din total), 334 km cu îmbrăcăminți
ușoare rutiere (18% din total), 717 km pietruite (38%) și 102 km de pământ (5,5%).
În perioada 2009-2013 s-au construit în total numai 15 km de drumuri naționale, însă
au fost în creștere cele modernizate, de la 483 km în 2009, la 719 km în 2013
(reprezentând o creștere de 33%).
Densitatea drumurilor publice raportat la suprafața județului este de 37 km la 100 km2
de teritoriu, puțin sub media regională, de 38 km.
Turism
Poziția geografică în care este așezat județul Mehedinți, aceea a unui uriaș amfiteatru
dispus în trepte, ce coboară dinspre nord-vest spre sud-est, de la munți spre câmpie,
beneficiază de condiții optime de dezvoltare a unor forme variate de turism.
Peisajul format de fluviul Dunărea şi de defileul său, unic în țară, diversitatea reliefului,
prezența unor elemente de floră și faună variate, multe specii fiind de mare importanță
ştiinŃifică, completate de impresionante mărturii ale unui trecut de milenii, dar și multe ale
prezentului, exprimat prin edificii istorice, de arhitectură şi artă, construcții tehnice unice
prin valoarea şi ineditul lor, oferă celor care ajung pe aceste meleaguri experiențe inedite
și posibilități de petrecere a timpului liber într-un mod pe cât de plăcut pe atât de
interesant.
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În anul 2015, sosirile înregistrate în structurile de primire turistică au crescut cu 56,3
% faŃă de cele înregistrate în anul 2014, sosirile turiştilor români reprezentând 86,0 % din
total sosiri, iar pe tipuri de structuri de cazare turistică, hotelurile deŃin ponderea cea mai
mare (54,6 %).
Înnoptările înregistrate în anul 2015, au crescut cu 47,6 % faŃă de cele înregistrate
în anul 2014, înnoptările turiştilor români reprezentând 89,1 % din total înnoptări, iar pe
tipuri de structuri de cazare turistică, hotelurile deŃin ponderea cea mai mare (58,2 %).
Sosiri şi înnoptări în structuri de primire turistică cu funcŃiuni de cazare în
perioada 1.I. – 31.XII.:
SOSIRI
Anul
2014

Anul
2015

- număr
-

- număr
-

Total, din care:

51792

Turişti români
Turişti străini

ÎNNOPTĂRI
2015
faŃă de
2014

Anul
2014

Anul
2015

-%-

- număr
-

- număr
-

-%-

80971

156,3

112159

165587

147,6

46653

69621

149,2

104251

147605

141,6

5139

11350

220,9

7908

17982

227,4

2015 faŃă
de 2014

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în perioada decembrie 2014 –
decembrie 2015, a avut următoarea evoluŃie:

%
50,0

43,0

45,0
40,0

36,8

35,0
30,0
19,3
14,9

10,4

21,9

15,4
16,7

10,0
5,0
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Decembrie 2015

Noiembrie 2015

Octombrie 2015

Septembrie 2015

August 2015

Iulie 2015

Iunie 2015

Mai 2015

Aprilie 2015

Martie 2015

Februarie 2015

Ianuarie 2015

9,0
Decembrie 2014

0,0

24,9

23,9

25,0
20,0
15,0

31,7

27,8

CAPITOLUL VIII – PIAȚA MUNCII
AGENȚIA
MEHEDINłI

JUDEȚEANĂ

PENTRU

OCUPAREA

FORȚEI

DE

MUNCĂ

–

Principalele obiective ale AJOFM MehedinŃi în anul 2015 de importanŃă majoră au
fost:
– satisfacerea operativă a unui număr cât mai mare de oferte de locuri de muncă;
– sprijinirea persoanelor neocupate pentru găsirea, în timp util, a unui loc de muncă
sau a unei posibilităŃi de formare profesională folosind eficient măsurile active
pentru stimularea ocupării forŃei de muncă.
AJOFM MehedinŃi şi-a orientat activitatea către cerinŃele clienŃilor săi şi a acționat pe
piața forței de munca locale in baza programelor de acțiuni pentru ocuparea forței de
munca, a planului de formare profesionala si a indicatorilor de performanta pentru anul
2015, cadrul legal fiind asigurat de către prevederile Legii nr 76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru șomaj si stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările şi
completările ulterioare.
La sfârşitul anului 2015, rata şomajului în judeŃul Mehedinți a fost de 10,65%, situaŃia
şomerilor în judeŃul MehedinŃi la data de 31.12.2015 fiind următoarea :
- şomeri indemnizați
3.454 persoane (28,27%)
- şomeri neindemnizaŃi
8.765 persoane (71,73%)
Total şomeri

12.219 persoane, din care 4.745 femei

Repartizarea şomerilor înregistraŃi la data de 31.12.2015 în funcŃie de mediul de
provenienŃă se prezintă astfel :
- mediul urban
3.044 persoane (24,91%)
- mediul rural
9.175 persoane (75,09%)

În perioada 01.01.2015 - 31.12.2015 dinamica şi structura şomajului se prezintă
astfel :
2015
Număr
şomeri
BărbaŃi
Femei
Rata
șomaj
judeŃ %
Rata
şomaj
medie
Ńară %

Ian.

Feb.

Mar.

Apr.

Mai

Iun.

Iul.

Aug.

Sept.

11.921

12.113

11.732

11.389

10.789

11.007

11.182

11.401

11.214

7.210
4.711

7.349
4.764

7.151
4.581

6.906
4.483

6.551
4.238

6.703
4.304

6.736
4.446

6.832
4.569

6.665
4.549

10,14

10,3

9,98

9,68

9,17

9,36

9,51

9,69

9,54

5,46

5,51

5,37

5,12

4,93

4,94

4,99

4,91

4,89
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2015
Număr
şomeri
BărbaŃi
Femei
Rata
şomaj
județ %
Rata
şomaj
medie Ńară
%

Oct.

Nov.

Dec.

12.557

12.282

12.219

7.624
4.933

7.508
4.774

7.474
4.745

10,95

10,71

10,65

4,88

4,88

4,90

În anul 2015, comparând rata şomajului înregistrată în fiecare lună la nivelul
judeŃului MehedinŃi, se constată ca aceasta a avut un vârf la sfârşitul lunii februarie 2015
(10,3%), apoi o traiectorie descrescătoare în perioada martie (9,98 %) - mai (9,17 %); în
luna iunie 2015 s-a ajuns din nou la o valoare mai mare (9,36 %) datorată începerii
înregistrării în bazele noastre de date a absolvenŃilor instituțiilor de învăŃământ din
promoŃia 2015 pentru a putea beneficia de indemnizaŃia de şomaj cuvenită, iar în perioada
iulie-octombrie 2015, rata şomajului a avut din nou să aibă o linie ascendentă (la
31.10.2015 înregistrându-se cea mai mare valoare de 10,95%, corespunzătoare unui
număr de 12.557 şomeri, indemnizaŃi şi neindemnizaŃi), acest aspect fiind datorat mai
multor motive şi anume:
– continuarea înregistrării în evidentele noastre a absolvenŃilor diferitelor forme de
învăŃământ din promoŃia 2015 pentru a beneficia de indemnizaŃia de şomaj conform
prevederilor legale;
– disponibilizările colective de personal din cadrul mai multor angajatori din judeŃul
MehedinŃi, dar în special de la Regia Autonomă pentru ActivităŃi Nucleare Drobeta
Turnu Severin;
– concedieri curente de personal din partea mai multor agenŃi economici;
– reducerea activităŃilor, datorită condiŃiilor meteorologice, la agenŃii economici din
anumite sectoare de activitate ( agricultură, construcŃii, transporturi, prestări
servicii, etc.).
Şi în 2015 rata şomajului s-a situat la un nivel ridicat. acest lucru fiind datorat şi
valorii destul de mici a indicatorului „ populaŃia activă civilă ”, la care se raportează
numărul şomerilor înregistraŃi, care a fost de 117.600, respectiv 114.700 persoane spre
sfârşitul anului.
Specific județului Mehedinți este că există toate formele de relief şi sunt zone unde
nu se poate ajunge la ore convenabile cu mijloacele de transport in comun, iar șomerii se
deplasează foarte greu spre punctele noastre de lucru (din municipiul Orsova, orașele
Strehaia, Baia de Aramă, Vânju Mare şi comuna Cujmir) sau spre agentia locală din
Drobeta Turnu Severin; creșterea gradului de ocupare a populației active şi în mod special
a celei din mediul rural constituie o prioritate a activității AJOFM Mehedinți, peste 75% din
șomerii înregistraŃi în evidenŃele noastre având domiciliul in aceste comunități, conform
datelor statistice de la sfârşitul anului 2015.
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Caracteristic județului nostru este şi faptul că marea majoritate a locurilor de muncă
vacante (care sunt create de agenții economici) sunt situate în zonele urbane şi în special
în cea a municipiului reşedinŃă Drobeta Turnu Severin, şi nu pot fi accesate de şomerii din
mediul rural datorită cheltuielilor determinate de folosirea mijloacelor de transport şi/sau a
condiŃiilor de cazare.
JudeŃul MehedinŃi se confruntă cu o lipsă acută de locuri de muncă vacante în
mediul rural (cu toate ca primăriile dețin destule spaŃii care ar putea fi folosite pentru
producție, existând şi o slabă implicare a unor comunităŃi locale în rezolvarea problematicii
şomajului la nivel local, şi cu un nivel scăzut al investițiilor care să creeze noi locuri de
muncă, acest lucru determinând o situație deosebită a şomajului (număr mare de şomeri
în mediul rural, număr mare de şomeri neindemnizaŃi, care fac parte din șomerii
descurajați şi foarte greu integrabili, inexistenŃa locurilor de muncă în mediul rural,
numărul redus al locurilor de muncă în mediul urban, număr mare de agenți economici
care şi-au întrerupt activitățile).
În ceea ce privește repartizarea şomerilor beneficiari de indemnizație de şomaj pe
categorii de vârsta, ponderea cea mai mare o au șomerii cu vârsta în intervalul 40-50 ani
(1.335 persoane), urmaŃi de cei cu vârsta peste 55 ani (700 persoane), cei cu vârsta în
intervalul 50-55 ani (634 persoane),cei cu vârsta sub 25 ani (376 persoane), cei cu vârsta
în intervalul 30-40 ani (297 persoane) şi cei cu vârsta în intervalul 25-29 ani (112
persoane) plata tuturor drepturilor bănești fiind făcută întotdeauna la termen, neexistând
nici o problemă din acest punct de vedere.
În ceea ce privește repartizarea şomerilor neindemnizaŃi pe categorii de vârstă,
ponderea cea mai mare o au șomerii cu vârsta în intervalul 40-50 ani (2.547 persoane),
urmaŃi de cei cu vârsta în intervalul 30-40 ani (2.425 persoane), cei cu vârsta în intervalul
50-55 ani (1.197 persoane),cei cu vârsta peste 55 ani (1.025 persoane), cei cu vârsta sub
25 ani (832 persoane) şi cei cu vârsta în intervalul 25-29 ani (739 persoane).
În anul 2015 au continuat disponibilizările colective de personal din partea
angajatorilor din judeŃul MehedinŃi. La data de 31.12.2015 situația agenților economici
care au efectuat concedieri colective de personal (1.935 persoane) se prezintă astfel :
- SC Eurotyres Manufacturing SRL Dr. Tr. Severin,159 persoane
- Societatea de Servicii Hidroenergetice HIDROSERV SA, sucursala Portile de Fier, 105
persoane
- SPEEH HIDROELECTRICA SA, sucursala Portile de Fier, 16 persoane
- Regia Autonoma pentru Activități Nucleare Drobeta Turnu Severin, RAAN executiv,
73 persoane
- Regia Autonoma pentru Activități Nucleare Drobeta Turnu Severin, ROMAG PROD,
904 persoane
- Regia Autonoma pentru Activități Nucleare Drobeta Turnu Severin, ROMAG TERMO,
548 persoane
- SC Cons Noris Proiect SRL Drobeta Turnu Severin, 30 persoane
pe lângă aceste concedieri colective existând şi alte concedieri curente de personal din
partea altor angajatori.
În vederea creşterii gradului de ocupare a forŃei de muncă din județul Mehedinți,
instituŃia noastră a acŃionat pe piaŃa locală a forŃei de muncă în baza unui program de
ocupare a forŃei de muncă pe anul 2015, a unui plan de formare profesională şi a unor
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indicatori de performanŃă stabiliŃi de către AgenŃia NaŃională pentru Ocuparea ForŃei de
Muncă.
Îndeplinirea programului de ocupare pe tipuri de măsuri active, în perioada 01.01.2015 31.12.2015, este următoarea:
Nr.
Tip măsura activă
Crt.

Realizat
la
31.12.2015

1

Total persoane încadrate, din care :

5.006

2
3

Număr persoane încadrate prin acordarea serviciilor de mediere
Număr persoane ocupate ca urmare a acordării serviciilor de informare şi
consiliere
Număr persoane încadrate prin organizarea cursurilor de formare
profesională
Ocuparea forŃei de muncă prin acordarea de alocaŃii pentru şomerii încadraŃi
înainte de expirarea şomajului
Încadrarea şomerilor peste 45 ani sau unici susŃinători ai familiilor
monoparentale prin subvenŃionarea locurilor de muncă
Încadrarea şomerilor care mai au cel mult 5 ani până la pensie prin
subvenŃionarea locurilor de muncă
Încadrarea prin stimularea mobilităŃii forŃei de muncă
Încadrarea absolvenŃilor instituŃiilor de învăŃământ prin subvenŃionarea
locurilor de muncă
Încadrarea absolvenŃilor care beneficiază de prima de încadrare
Încadrarea persoanelor cu handicap prin subvenŃionarea locurilor de muncă
Încadrarea persoanelor supuse riscului de marginalizare socială prin
subvenŃionarea locurilor de muncă

3.326
189

4
5
6
7
8
9
10
11
12

449
146
651
1
126
88
28
1
1

În ceea ce priveşte planul de formare profesională, în intervalul de timp 01.01.2015
- 31.12.2015 au fost cuprinse la cursuri de calificare un număr total de 1.077 persoane
(faŃă de 952 persoane programate pentru anul 2015), din care 1.077 şomeri (952 şomeri
programaŃi în acest an).
Astfel, până la data de 31.12.2015, AJOFM MehedinŃi a organizat un număr de 54
cursuri de calificare / recalificare pentru şomeri în meseriile de barman, bucătar, brutar,
dulgher-tâmplar-parchetar, lucrător in creșterea animalelor, lucrător in cultura plantelor,
lucrător în comerŃ, operator calculator, ospătar, zidar-pietrar-tencuitor, fierar-betonist,
zugrav-tapetar-vopsitor-ipsosar, frizer, comerciant vânzător, inspector resurse umane,
coafor, cofetar-patiser, comunicare în limba germană, electrician, formator, lucrător în
structuri pentru construcŃii, manager proiect, manichiurist-pedichiurist, recepŃioner hotel,
sudor electric, administrator pensiune turistică, coafor, cofetar-patiser, instalator instalaŃii
tehnico-sanitare şi gaze.
În perioada 01.01.2015-31.12.2015, 726 şomeri au absolvit aceste forme de
învăŃământ, iar în urma participării la cursurile de formare profesională finanŃate din
bugetul asigurărilor pentru şomaj (atât cele începute in anul 2015 cit si cele demarate in
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2014) au fost încadrate în muncă (sau au primit certificate de producător agricol) un
număr total de 449 persoane din care 250 femei.

făcut
-

Fundamentarea nevoii de formare profesională la nivelul județului MehedinŃi s-a
Ńinând cont de următoarele aspecte:
numărul şi structura absolvenților din învățământul profesional, liceal si postliceal, a
altor persoane cuprinse în diverse forme de pregătire;
numărul şomerilor calificaŃi pe meserii;
numărul şi structura locurilor de muncă vacante declarate de agenŃii economici pe
meserii;
direcțiile de dezvoltare ale județului pe termen scurt şi mediu;
posibilitățile de absorbŃie a personalului calificat;
solicitările şomerilor rezultate în urma medierii muncii, a informării şi consilierii
privind cariera;
strategia de formare profesională stabilită la nivel naŃional în concordanŃă cu
directivele UE privind formarea profesională continuă;
rezultatele obŃinute în anii anteriori în activitatea de formare profesională.

Planul de formare profesională nu se adresează numai şomerilor ci şi altor categorii
de persoane care beneficiază de gratuitate şi anume persoane care mai au cel mult 9 luni
până la eliberarea din detenŃie, persoane din mediul rural care nu realizează venituri, etc.
Pornind de la ideea că formarea profesională este o măsură activă definitorie
privind stabilirea profilului profesional al oricărei persoane aflate în căutarea unui loc de
muncă, prin organizarea cursurilor de calificare s-a urmărit satisfacerea cererilor imediate
de pe piaŃa forŃei de muncă, dar şi creşterea şanselor de ocupare ale şomerilor.
Formarea profesională contribuie substanŃial la echilibrarea pieŃei muncii dacă
cursurile de calificare sunt organizate la cererea agenŃilor economici şi sunt demarate
imediat ce se primeşte o solicitare din partea acestora.
Pe parcursul perioadei ianuarie-decembrie 2015, AJOFM MehedinŃi a organizat
cursuri de calificare/recalificare în colaborare cu CRFPA MehedinŃi şi CRFPA Dolj.
Pentru realizarea programului de ocupare a forŃei de muncă şi a planului de formare
profesională, la nivelul judeŃului s-au întreprins următoarele acŃiuni:
- deplasări permanente la sediile agenŃilor economici în vederea depistării de noi
locuri de muncă şi scurtarea pe cât posibil a timpului scurs de la data declarării
locurilor de muncă vacante până la data ocupării;
- organizarea bursei generale a locurilor de muncă în data de 24.04.2015, în urma
căreia au fost încadraŃi în muncă un număr total de 180 şomeri;
- organizarea unei burse a locurilor de muncă la cererea pieŃei muncii în data de
16.07.2015 în Drobeta Turnu Severin în urma căreia au fost încadraŃi în muncă 82
şomeri;
- organizarea bursei locurilor de muncă pentru absolvenŃi în data de 25.09.2015, în
urma căreia au fost încadrate în muncă un număr total de 63 persoane, din care 12
absolvenŃi ai diferitelor forme de învăŃământ.
O atenție deosebita a fost acordata activității de informare si consiliere profesionala,
la aceasta măsura activa fiind cuprinși, cu prioritate, șomerii din mediul rural, cei de lunga
durata si cei de etnie rroma, numărul șomerilor, atât indemnizați cât si neindemnizaŃi,
care au fost cuprinși cel puțin o data la aceasta măsura activa fiind de 8.323 persoane în
perioada ianuarie - decembrie 2015.
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Pe tot parcursul anului 2015 creșterea gradului de ocupare a populației active din
mediul rural a constituit o prioritate a activității AJOFM Mehedinți.
Numărul total al persoanelor din mediul rural încadrate in munca în perioada
01.01.2015-31.12.2015 a fost de 1. 769 ( 5.006 persoane angajate în acest an),
respectiv 35,34 %.
Un grup țintă căruia i s-a acordat o atenție deosebita având in vedere greutățile pe
care le întimpina la găsirea si ocuparea unui loc de munca, îl constituie cetățenii de etnie
rromă, cei mai mulți fiind în localitățile Gruia, Eșelnița, Gârla Mare, Jiana, Strehaia,
VânjuleŃ, etc.
În urma acțiunilor întreprinse, până la data de 31.12.2015 au fost încadrați în
munca un număr de 16 rromi (din care 6 femei de etnie rromă).
Efectivul de salariaŃi
La sfârşitul anului 2015 în judeŃul MehedinŃi erau 42.676 salariaŃi din care 1.382
lucrau în Agricultură, vânătoare şi servicii anexe, Silvicultură şi Pescuit, 16.216 în Industrie
şi ConstrucŃii, iar 25.078 în Servicii.
EvoluŃia pe luni a efectivelor de salariaŃi în cursul anului 2015:
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Câştigul salarial
În anul 2015, câştigul salarial mediu brut lunar s-a situat între 1.948 lei/salariat
înregistrat în luna februarie şi 2.317 lei/salariat nivel maxim înregistrat în luna decembrie,
iar cel net a înregistrat valorile extreme în aceleaşi luni (1.412 lei/salariat în februarie,
respectiv 1.675 lei/salariat în decembrie).
În privinŃa câştigului salarial, judeŃul MehedinŃi se află pe locul 20 în ierarhia
judeŃelor, la sfârşitul anului 2015.
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Graficul următor redă câştigurile salariale în perioada ianuarie-decembrie 2015:
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Promovarea imaginii instituŃiei a stat în atenŃia noastră şi s-a urmărit în mod special
prezentarea serviciilor oferite de AJOFM MehedinŃi şi popularizarea, transparentă şi
obiectiva, a acŃiunilor întreprinse în vederea creşterii gradului de ocupare a forŃei de
muncă, acest lucru fiind solicitat şi tuturor salariaților instituŃiei.
O data cu aderarea tării noastre la Uniunea Europeana începând cu data de
01.01.2007, Romania face parte din rețeaua EURES (European Employment Services),
rețea de cooperare intre Comisia Europeana si serviciile publice de ocupare din statele
membre ale spațiului economic european si Elveția, precum si alte instituții sau organisme
implicate pe piața muncii din acest spațiu, scopul principal fiind acela de a facilita libera
circulație a forței de muncă.
Agentia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, în demersul său de a oferi
asistenŃă specializată atât angajatorilor care doresc să recruteze forŃa de muncă din SEE şi
ElveŃia, cât şi persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în spaŃiul european, a
constituit o reŃea de consilieri EURES, câte unul în fiecare judeŃ. ANOFM, prin intermediul
website-ului propriu www.eures.anofm.ro - pune la dispoziŃia persoanelor interesate toate
ofertele de locuri de muncă vacante primite de către consilierii EURES români din Ńările
SEE şi ElveŃia.
În afara secŃiunilor dedicate angajatorilor, persoanelor aflate în căutarea unui loc de
muncă există şi o secŃiune cu datele de contact ale tuturor consilierilor EURES din
România. De asemenea, pe acest site, pot fi făcute publice şi ofertele angajatorilor români
care doresc să recruteze forŃă de muncă din statele SEE şi ElveŃia.
În ceea ce priveşte oferta de locuri de muncă vacante existentă la nivel european,
aceasta poate fi vizualizată accesând adresa : www.eures.europa.eu
Portalul funcŃionează ca un târg virtual de joburi la nivel european şi conŃine
oportunităŃi de angajare din toate statele membre UE. Portalul oferă şi posibilitatea creării
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de conturi personale pentru angajatori şi pentru persoanele aflate în cătarea unui loc de
muncă. Ofertele de muncă publicate pe portalul EURES, sunt transmise de către membrii
şi partenerii EURES, mai ales de către serviciile publice de ocupare, aceste oferte
acoperind o gamă largă de profesii şi meserii.
Începând cu luna iulie 2007, ca urmare a desființării Oficiului pentru Migrația Forței
de Munca, atribuțiile acestuia au fost transferate si preluate de către structurile din cadrul
Agenției Nationale pentru Ocuparea Forței de Muncă.
Între aceste atribuții se număra şi înscrierea în bazele de date a cetățenilor români
(şomeri, persoane care nu întrunesc condițiile pentru a fi înregistrate ca şomeri) care
doresc să lucreze în străinătate, în Ńările cu care România are încheiate acorduri şi în toate
statele membre ale Uniunii Europene. Astfel, AgenŃia JudeŃeană pentru Ocuparea ForŃei de
Muncă MehedinŃi a preluat activitatea de înscriere în baza de date a solicitanŃilor de locuri
de muncă în străinătate din judeŃul nostru. Fiecare solicitant de loc de muncă în
străinătate trebuie să prezinte un dosar personal ce va conŃine mai multe documente
necesare înregistrării intr-o baza de date.
În perioada 01.01.2015-31.12.2015, un număr de 633 persoane s-au prezentat la
sediul instituŃiei noastre, s-au înregistrat în baza ca fiind în căutarea unui loc de muncă în
străinătate sau au primit informaŃii referitoare la modalităŃile de căutare a unui loc de
muncă în spaŃiul economic european.
Tuturor celor interesaŃi le-au fost oferite pliante, broşuri, referitoare la reŃeaua Eures
România sau despre condiŃii de muncă şi viaŃă din diverse Ńări europene. De asemenea, au
mai fost şi alte persoane care au solicitat astfel de informaŃii fie telefonic fie prin
intermediul calculatorului (e-mail), atât cu domiciliul în MehedinŃi cât şi din alte judeŃe,
numărul acestora fiind destul de mare.
În concluzie, putem spune că această modalitate de căutare a unui loc de muncă în
străinătate prin intermediul rețelei Eures se va dezvolta în viitor, în special în rândul
persoanelor cu un nivel de instruire mai ridicat, iar cunoașterea unei limbi străine de
circulație internațională (în special limba engleză) a devenit o cerință obligatorie. O data cu
intrarea României în Uniunea Europeană există riscul ca un număr tot mai mare de
persoane bine calificate să părăsească întreprinderile şi să plece la lucru în străinătate,
determinând un deficit de forŃă de muncă, AJOFM MehedinŃi revenindu-i sarcina de a
compensa acest deficit mai ales cu forŃa de muncă provenind din mediul rural (unde există
o rezervă de forŃă de muncă) prin cuprinderea acestora la cursuri de calificare/recalificare,
în condiŃiile promovării unei mobilităŃi sporite a forŃei de muncă.
Punctele slabe în domeniul ocupării forŃei de muncă şi formării profesionale
identificate în cadrul activităților desfășurate de AJOFM Mehedinți pe parcursul anului 2015
au fost:
- nivelul scăzut al investițiilor care să determine apariția de noi locuri de muncă;
- lipsa aproape în totalitate a locurilor de muncă vacante în mediul rural;
- lipsa studiilor sau nivelul scăzut al acestora la şomerii din mediul rural (în special la
cei neindemnizaŃi), fapt care îngreunează cuprinderea acestora la cursuri de
calificare;
- concentrarea locurilor de muncă vacante în comunităŃile urbane şi mai ales în zona
municipiului reşedinŃă de judeŃ şi lipsa posibilităŃilor de accesare a acestora
(locuinŃă, transport) de către persoanele din mediul rural;
- lipsa implicării comunităŃilor locale în domeniul ocupării forŃei de muncă şi formării
profesionale;
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-

-

-

-

-

-

-

necorelarea planului de învăŃământ cu cerinŃele pieŃei locale a forŃei de muncă,
tinerii absolvenŃi, mai ales cei ai învăŃământului profesional, liceal şi postliceal
neavând, la absolvire, competenŃele profesionale necesare ocupării unui loc de
muncă;
rezistenŃa întimpinată, mai ales din partea şomerilor neindemnizaŃi, de a participa la
cursuri de calificare;
lipsa de preocupare a angajatorilor pentru perfecŃionarea continuă a propriilor
salariaŃi;
mentalitatea greşită a unor şomeri privind ocuparea unui loc de muncă în sectorul
privat (salariu mic) şi dorinŃa de a se angaja în sectorul de stat;
rezistenŃa întâmpinată, mai ales din partea şomerilor cu vârsta peste 40-45 ani,
privind schimbarea meseriei prin participarea la cursuri de formare profesională;
număr insuficient de salariaŃi care lucrează în cadrul AJOFM MehedinŃi;
numărul mic al agenŃilor economici privaŃi (furnizori autorizati pentru servicii de
mediere şi informare / consiliere profesionala care să se ocupe de plasarea în
muncă a şomerilor.
Pentru contracararea acestor puncte salariații AJOFM MehedinŃi s-au implicat astfel:
înregistrarea în bazele de date ale persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă,
ca şomeri indemnizaŃi sau neindemnizaŃi;
aplicarea măsurilor active de combatere a şomajului: informarea şi consilierea
profesională, medierea muncii, organizarea de burse ale locurilor de muncă,
formarea profesională, consultanŃă şi asistenŃă pentru începerea unei afaceri pe
cont propriu, completarea veniturilor salariale ale angajaților, stimularea mobilității
forŃei de muncă, subvenționarea locurilor de muncă, acordarea unor facilitați, în
limita bugetului alocat;
asigurarea selecŃiei persoanelor aflate în baza de date a instituŃiei în conformitate
cu locurile de muncă vacante comunicate de agenŃii economici, diminuarea
intervalului de timp cuprins între data comunicării şi data ocupării unui loc de
munca vacant;
organizarea cursurilor de calificare/recalificare;
efectuarea de controale la agenții economici din județ care beneficiază (sau au
beneficiat) de subvenții din bugetul asigurărilor pentru şomaj la încadrarea în
muncă a diferitelor categorii de persoane (absolvenți ai instituțiilor de învăŃământ,
persoane peste 45 ani, unici întreŃinători de familii, persoane cu handicap, etc.)
pentru verificarea respectării prevederilor Legii nr 76/2002, modificată si
completată;
urmărirea realizării indicatorilor de performanŃă, a programului de ocupare şi a
planului de formare profesională a şomerilor;
înscrierea în bazele de date a solicitanților de locuri de muncă în străinătate din
judeŃul nostru şi oferirea de informații celor interesați privind modalitățile de
căutare a unui loc de munca în spațiul economic european;
derularea, în condiŃiile în care există posibilităŃi de plasare sau autorizare, a unor
programe de formare profesională în meserii solicitate pe piaŃa locală a forŃei de
muncă; aceste programe se vor putea realiza numai prin implicarea partenerilor
sociali şi comunităŃilor locale.
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Punctele tari în domeniul ocupării forŃei de muncă şi formării profesionale în cadrul
activităților desfășurate de AJOFM MehedinŃi pe parcursul anului 2015 au fost:
• buna structură organizatorică a instituției noastre, în județ existând o agenție locala
în Drobeta Turnu Severin şi 5 puncte de lucru în Orsova, Strehaia, Baia de Aramă,
Vânju Mare şi Cujmir, evitându-se astfel deplasările de către clienții noștri spre
municipiul reședință de județ;
• salariații din cadrul AJOFM MehedinŃi au o bună pregătire profesională în domeniul
ocupării forŃei de muncă şi formării profesionale;
• existenŃa unei rețele informatice bine pusă la punct, care asigură furnizarea unor
servicii prompte şi de calitate clienților noștri;
• afilierea la rețeaua Eures de la data de 01.01.2007, rețea de cooperare între
Comisia Europeană şi serviciile publice de ocupare din statele membre ale spațiului
economic european şi Elveția, precum şi alte instituții sau organisme implicate pe
piaŃa muncii din acest spațiu, scopul principal fiind acela de a facilita libera circulație
a forŃei de muncă în acest spațiu, pentru persoanele interesate de un loc de muncă
în străinătate;
• existenta CRFPA MehedinŃi pe plan local, ca structură al cărei obiectiv principal de
activitate este calificarea/recalificarea şomerilor, în special a celor din judeŃul
MehedinŃi.
În funcŃie de Strategia de Guvernare, instituŃia noastră a acŃionat pe piaŃa forŃei de
muncă pentru punerea în aplicare a mai multor linii directoare, cum ar fi aplicarea
măsurilor active de combatere a şomajului, adaptarea şi mobilitatea forŃei de muncă,
învăŃarea continuă pe tot parcursul vieŃii, egalitate de gen, rentabilizarea muncii şi crearea
de stimulente corespunzătoare, etc.
În contextual socio-economic actual, în care criza economică a afectat puternic judeŃul
nostru, este necesara implicarea tuturor factorilor de decizie în vederea creării de noi
locuri de muncă, iar agenŃii economici, autorităŃile şi instituŃiile publice, sindicatele,
patronatele, mass-media, etc. trebuie să conlucreze şi să colaboreze într-un mod cât mai
eficient pentru diminuarea fenomenului de şomaj.
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ – JUDEȚUL MEHEDINȚI

În domeniul relațiilor de muncă
Activitatea în domeniul relaŃiilor de munca în acest semestru s-a desfăşurat având
la bază Programul propriu de acŃiuni întocmit şi aprobat în conformitate cu Programul
Cadru de AcŃiuni al InspecŃiei Muncii pe anul 2015.
Activitatea de control s-a realizat la toate tipurile de angajatori, atât în zilele
lucrătoare cât şi în zilele de sâmbăta şi duminica, unele acŃiuni desfăşurându-se în
colaborare cu Inspectoratul JudeŃean de Jandarmi MehedinŃi, IPJ MehedinŃi şi Serviciul
pentru Imigrări MehedinŃi.
În acŃiunile de control organizate s-a urmărit şi asigurarea protecŃiei sociale în
special, în munca femeilor şi a tinerilor, prin verificarea la agenŃii economici a locurilor de
muncă în care sunt încadraŃi tineri şi femei, încât să nu fie repartizaŃi în locuri de muncă cu
condiŃii vătămătoare, grele sau periculoase sau folosiŃi în munca peste durata normală a
timpului de lucru.
Activitatea compartimentului control relaŃii de munca s-a desfăşurat în anul 2015
cu 8 inspectori de muncă.
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Corespunzător fondului de timp disponibil de 2040 zile, acŃiunile întreprinse s-au
reflectat în 918 controale efectuate, constând în verificarea documentelor de constituire a
agenŃilor economici, a formelor de încadrare a persoanelor angajate şi a modului în care
angajatorii respectă prevederile legale in vigoare, ce decurg din raporturile de muncă.
Rezultatele controalelor s-au concretizat în dispunerea a 304 măsuri pentru
remedierea deficienŃelor constatate în domeniul relaŃiilor de muncă şi sancŃionarea
contravenŃională a 161 de angajatori, cărora li s-au aplicat 227 sancŃiuni contravenŃionale,
valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 266.300 lei pentru nerespectarea dispoziŃiilor
legale privind Codul Muncii, HG. 500/2011 privind registrul general de evidentă a
salariaŃilor şi Legea nr. 108/1999, republicată, pentru înfiinŃarea şi organizarea InspecŃiei
Muncii, Legea 52/2011 privind exercitarea unor activităŃi cu caracter sezonier desfăşurate
de zilieri.
În Campania NaŃională privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă
nedeclarată, au fost depistaŃi un număr de 17 angajatori care foloseau 23 persoane (din
care 7 femei) fără să aibă încheiate contracte individuale de muncă. FaŃă de aceşti
angajatori s-au dispus măsuri de intrare în legalitate, aplicându-se sancŃiunile
contravenŃionale corespunzătoare, valoarea amenzilor fiind de 220.000 lei, reprezentând
82,60 % din valoarea totală a amenzilor aplicate în domeniul relaŃiilor de muncă – 266.300
lei.
Rezultatele obŃinute în activitatea de control în combaterea muncii fără forme
legale, în anul 2015 comparativ cu aceeaşi perioada din anul precedent, se prezintă astfel:
Nr.
crt.
1
2

3

4

5
6
7
8
9

SpecificaŃie

2015

2014

Numărul angajatorilor controlaŃi
Număr angajatori depistaŃi cu munca
nedeclarată şi sancŃionaŃi contravenŃional
cu amendă
Ponderea angajatorilor depistaŃi care
practicau munca fără forme legale faŃă de
nr. angajatori controlaŃi [%]
Numărul persoanelor depistate care lucrau
fără forme legale
din care:
femei
Ponderea femeilor în totalul persoanelor
depistate care lucrau fără forme legale
Nr total sancŃiuni contravenŃionale aplicate
Din care, amenzi:
Ponderea amenzilor aplicate pentru munca
fără forme legale din totalul amenzilor
aplicate - %)
Valoarea totală a amenzilor aplicate –
lei(RON)
Valoarea amenzilor aplicate pentru munca
fără forme legale – lei(RON)
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[%]

1886

918

48,67

45

17

37,77

2,38

1,85

97

23

23,71

37

7

18,91

38,14

30,43

233

227

97,42

47

31

65,95

90,59

82,60

717.500

226.300

31, 54

650.000

220.000

33,84

În vederea creşterii intensităŃii controalelor privind identificarea şi combaterea
cazurilor de muncă nedeclarată, măsură asumată de InspecŃia Muncii prin Memorandumul
de ÎnŃelegere între Comunitatea Europeană şi România, inspectoratele teritoriale de
muncă au dedicat o zi pe săptămână exclusiv acestui tip de controale.
În 2015 în acŃiunile întreprinse s-a colaborat foarte bine cu alte instituŃiile publice
Pentru eficientizarea acŃiunilor privind combaterea „muncii la negru” a fost realizat
un Plan comun de acŃiune privind reducerea incidenŃei muncii nedeclarate, la care au
participat IPJ MehedinŃi, Inspectoratul JudeŃean de Jandarmi MehedinŃi. În cadrul acestui
plan au fost desfăşurate acŃiuni de control in tot judeŃul.
BilanŃul pe 2015 se prezintă astfel:
- Identificarea a 17 angajatori care practica munca fără forme legale, domeniile de
activitate în care s-au depistat cei mai mulŃi fiind:
 comerŃ – 9 angajatori;
 construcŃii – 4 angajatori
 panificaŃie – 2 angajatori
 alte domenii – 2 angajatori
- Depistarea a 23 persoane ( din care 7 femei) care prestau „muncă la negru”;
- Aplicarea a 17 sancŃiuni contravenŃionale (amenzi în valoare totală de 220.000 lei)
angajatorilor care practicau munca nedeclarată.
- Aplicarea altor 210 sancŃiuni contravenŃionale (valoarea totală a amenzilor fiind de
56.300 lei) pentru încălcarea altor prevederi legale prevăzute de: Codul Muncii;
Legea 108/1999, republicată, pentru înfiinŃarea şi organizarea InspecŃiei Muncii; HG
500/2011 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenŃă a
salariaŃilor.
În total au fost aplicate un număr de 227 de sancŃiuni, la un număr de 153 de
angajatori, în sumă totală de 226.300 lei;
S-au dispus un număr de 304 măsuri cu termene de realizare în vederea
remedierilor deficienŃelor constatate în aplicarea şi respectarea de către angajatori a
prevederilor legale în vigoare.
Inspectoratul teritorial de muncă transmite la AJFP MehedinŃi situaŃia săptămânala
a angajatorilor depistaŃi în controalele privind identificarea şi combaterea cazurilor de
muncă fără forme legale, în vederea stabilirii implicaŃiilor fiscale generate de munca
prestată, cu privire la ceea ce generic denumim „munca nedeclarată”.
La rândul său ANAF prin instituŃiile subordonate – InspecŃia Fiscală, transmit
inspectoratului teritorial de muncă situaŃiile în care se desfăşoară munca nedeclarată.
Prin mediatizarea acŃiunilor de control organizate în cadrul Campaniei NaŃionale şi a
rezultatelor obŃinute, privind identificarea şi combaterea muncii fără forme legale, agenŃii
economici au fost atenŃionaŃi şi informaŃi că acŃiunile de control au caracter permanent şi
au ca scop respectarea prevederilor legale şi intrarea în normalitate.
De asemenea, a crescut gradul de conştientizare a agenŃilor economici în legătură
cu obligaŃiile ce le revin în domeniul relaŃiilor de muncă, ieşind în evidenŃă şi rolul pe care
îl are inspectoratul teritorial de muncă în contextul atribuŃiilor de coordonare şi control în
aplicarea prevederilor legale privind la relaŃiile de muncă, şi securitatea şi sănătatea în
muncă.
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Având în vedere măsurile de protecŃie socială de care se bucură persoanele
angajate, a crescut încrederea acordată instituŃiei noastre de persoanele frustrate de
anumite drepturi, care, considerându-se nedreptăŃite, ne-au cerut sprijinul în rezolvarea
problemelor ivite în raporturile de muncă cu angajatorii fie prin scrisori, fie prin cutia
poştală sau linia telefonică directă, prin care am fost sesizaŃi asupra unor cazuri de
nerespectare a prevederilor legale în domeniul relaŃiilor de muncă.
În acest sens, în această perioadă au fost primite şi rezolvate 240 de petiŃii care
vizau munca fără forme legale de încadrare, neacordarea unor drepturi salariale,
indemnizaŃii de boală, concedii de odihnă precum şi neeliberarea adeverinŃelor de
vechime în muncă.
Toate aceste sesizări au fost preluate şi verificate de inspectorii de muncă care au
dispus pentru angajatori măsuri menite să conducă la rezolvarea celor solicitate de
petenŃi, iar în cazurile în care problemele ridicate au fost de natura conflictelor de drepturi
s-a recomandat acestora să se adreseze instanŃelor judecătoreşti competente privind
soluŃionarea acestor conflicte.

În domeniul securității şi sănătății în muncă
În cursul anului 2015, inspectorii de muncă au continuat acŃiunile de informare şi
conştientizare a tuturor actorilor implicaŃi (angajatori, lucrători, membri ai CSSM, medici de
medicina muncii, reprezentanŃi ai patronatelor, sindicatelor etc.) privind necesitatea
dezvoltării culturii de prevenire în domeniul securităŃii şi sănătăŃii în muncă.
Rezultatele activităŃii de control desfăşurate de inspectorii de muncă din cadrul
Compartimentului Securitate si sănătate în muncă din cadrul I.T.M MehedinŃi, în anul
2015, evaluate pe baza indicatorilor specifici pentru domeniul securităŃii şi sănătăŃii în
muncă, sunt prezentate sintetic în tabelul următor:
INDICATORI SPECIFICI
Număr de unităŃi controlate
Număr de controale efectuate
Fond de timp total (în zile)
Fond de timp disponibil utilizat (în zile) pentru:
. controale preventive
. cercetare accidente
. verificări în vederea autorizării
. participări la determinări de noxe
. consultanŃă si expertizări
. instruiri si perfecționare
. soluŃionare scrisori, sesizări, reclamații
. lucrări de birou
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Anul 2015
733
738
1506
1218
942
77
21
5
0
15
2
156

În cursul anului 2015, inspectorii de muncă din cadrul compartimentului SSM , au
aplicat 493 de sancŃiuni contravenŃionale astfel :
Indicatori

Anul 2015

Nr. sancŃiunilor contravenŃionale aplicate

493

Nr. amenzi

28

Nr. avertismente

468

Valoare amenzi
Nr. de măsuri dispuse pentru neconformități
constatate
Nr. sistări echipamente de muncă
Nr. Sistări activitate

195000
486
1
0

În cursul anului 2015 Inspectoratul teritorial de muncă MehedinŃi a înregistrat, a
avizat şi a întocmit dosare de cercetare pentru un numar de 82 evenimente.
Au mai fost avizate două dosare de cercetare a unor accidente de muncă
înregistrate de alte judeŃe.
În anul pe raza judeŃului MehedinŃi, Inspectoratul Teritorial de Muncă împreună cu
DirecŃia de Sănătate Publică MehedinŃi au cercetat un nr de 7 cazuri de îmbolnăvire
profesională, înregistrându-se la Medicina Muncii patru cazuri de boală profesionala.
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CAPITOLUL IX – ASIGURĂRI SOCIALE
CASA JUDEłEANĂ DE PENSII MEHEDINȚI
Casa Județeană de Pensii Mehedinți administrează si gestionează la nivel teritorial
sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale si asigura aplicarea unitara in
teritoriu a legislației din domeniul pensiilor si asigurărilor sociale de stat.
Creșterea eficientei, transparentei in activitate si a gradului de vizibilitate prin
reflectarea in plan teritorial a acțiunilor si preocupărilor Casei Județene de Pensii Publice
Mehedinți si îmbunătățirea sistemului de comunicare cu beneficiarii si CNPP prin
simplificarea accesului cetățenilor la informațiile publice prin publicarea acestora pe
portalurile de internet ale instituției.
În sistemul public de stat sunt 71465 pensionari, din care:
- pensionari limita de vârsta 43.723,
- pensionari anticipat 933 ,
- pensionari anticipat parțial 1.912,
- pensionari invaliditate 6928,
- pensionari de urmaș 3081.
- pensionari de agricultura 7477
- beneficiari drepturi acordate in baza unor legi special 7411
În perioada 01.01.2015 – 31.12.2015 s-au depus un număr de 5.930 dosare de
deschidere drepturi de pensie si cereri de recalculare, din care:
- 3.238 dosare noi de pensie
- 2.693 cereri de recalculare pensie
Din cele 5.930 dosare noi si recalculări depuse s-au rezolvat un număr de 3.885, din
care:
- 3.129 dosare noi de pensie
- 756 cereri de recalculare pensie
În perioada 01.01-31.12.2015, Casa Județeană de Pensii Mehedinți, a înregistrat și
raportat încasări din contribuții de asigurări sociale de stat in suma totala de 205.691.951
lei., reprezentând:
- 95.67% din contribuții pentru asigurări sociale încasate de la angajatori si asigurați,
- 0,57% din contribuții datorate de alte persoane asigurate,
- 1.60 % din contribuții datorate de persoanele aflate in șomaj,
- 1.38 % din contribuția de asigurări sociale de la persoane care realizează venituri cu
caracter ocazional,
- 0.55 venituri nefiscale (contribuții pentru bilete de tratament si odihna si comisioanele
încasate de Casa Județeană de Pensii).

Situația încasărilor realizate la 31.12.2015, se prezintă, astfel:
- leiNr. Denumire indicatori
Crt.
CAS datorat de angajatori
1
CAS datorat de persoanele aflate în șomaj
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Realizat
01.01.2015-31.12.2015
117.399402
3.288.513

Nr. Denumire indicatori
Crt.
2

3

5

Realizat
01.01.2015-31.12.2015

CAS datorat de asigurați
CAS datorat de alte persoane asigurate
(contracte si declarații de asigurare)
CAS de la persoane care realizează venituri de
natura profesionala, altele decât cele salariale
(OUG 58/2010)
CAS de la persoane care realizează venituri cu
caracter ocazional
Contribuții bilete tratament si odihna
Încasări alte sume
Sume in curs de distribuire
TOTAL

75.537.035
1.802.778
223
2.703.033
1.033.420
98.354
3.829.193
205.691.951

Colectarea contribuțiilor bugetului asigurărilor sociale de stat este realizata potrivit
legislației în vigoare, in cea mai mare parte de către Directia Generala a Finanțelor Publice
(97,15%), întrucât asigura colectarea contribuțiilor pentru asigurări sociale datorate de
angajatori, angajați și șomeri, precum si a veniturilor din recuperarea debitelor de la
agenții economici.
Pentru celelalte surse de venituri ale bugetului (contribuții de asigurări sociale de la
alte persoane asigurate, contribuții de bilete de tratament si odihna, comisioane)
colectarea se realizează de către instituția noastră (1,42 %).
La 31.12.2015 au fost finanțate prin deschidere de credite din bugetul asigurărilor
sociale de stat, cheltuieli in suma de 602.768.084.

Situația plaților efectuate la 31.12.2015 este următoarea:
- lei Nr.
Crt.
1
2
3
4

5
6

Natura plaților
Pensii asigurări sociale
Ajutoare deces
Cheltuieli de personal
Cheltuieli bunuri si servicii din care:
- prestări servicii pentru transmiterea drepturilor
de pensie ( taxe )
Cheltuieli de capital
Plați efectuate în anii precedenți si recuperate în
anul curent
TOTAL
Deficit

Realizat
01.01.2015-31.12.2015
584.649.101
8.074.656
2.001.877
4.251.502
3.952.885

161.937
602.768.084
397.076.133

În ceea ce privește cheltuielile materiale trebuie specificat ca sunt incluse și
cheltuielile ocazionate cu transmiterea drepturilor de pensie prin posta sau prin bănci, cu o
pondere de 92.97 % din totalul cheltuielilor efectuate.
Cu privire la gestionarea bugetului fondului pentru accidente de munca și boli
profesionale, Casa Județeană de Pensii Mehedinți a înregistrat la 31.12.2015 un excedent
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de 336.305 lei ca diferența intre contribuțiile încasate în suma de 1.322.307 lei si plățile
efectuate din creditele primite de 982.002 lei.
Totalul cheltuielilor finanțate de la bugetul de stat in perioada 01.01.-31.12.2015
este de 105.233.411 lei. Ponderea este reprezentata de cheltuielile cu plata pensiilor de
agricultori, urmat de cheltuieli cu plata pensiilor IOVR, a indemnizațiilor veteranilor de
război, indemnizații Legea nr. 189/2000, 309/2002, indemnizații DL 118/1992 etc., iar
cheltuielile cu taxele poștale in suma de 937.954 lei .
Exista o diferența majora între valorile absolute, în ceea ce privește ordinul de
mărime al veniturilor si cheltuielilor, in sensul ca veniturile sunt mult mai mici decât
cheltuielile. Acest aspect își are originea, în primul rând in discrepanța existentă între
numărul de asigurați (persoane care plătesc sau pentru care se plătesc contribuții de
asigurări sociale) si numărul de beneficiari de drepturi din bugetul asigurărilor sociale de
stat.
La 31.12.2015 in evidenta Casei Județene de Pensii Mehedinți se aflau un număr
de 739 persoane cu contract de asigurare.
O atribuție importanta a Casei Județene de Pensii Mehedinți a fost asigurarea
reprezentării în cadrul instanțelor judecătorești. În ceea ce privește situația cauzelor care
s-au aflat pe rolul instanțelor de judecata in care Casa Județeană de Pensii Mehedinți a
fost parte, majoritatea litigiilor având ca obiect contestații la deciziile de recalculare emise
in baza Legii nr. 263/ 2010, astfel :
- 121 litigii înregistrate,
- 106 litigii soluționate, din care:
- 92 litigii soluționate favorabil
- 14 litigii soluționate nefavorabil,
- 120 litigii sunt in curs de soluționare
Din totalul litigiilor înregistrate, majoritatea au avut ca obiect contestații de recalculare
emise in baza Legii nr. 263/ 2010.
In perioada de raportare au fost înregistrate 306 de petiții adresate direct instituției
noastre sau transmise spre soluționare de alte instituții.
Un număr de 135 petiții adresate instituției noastre spre soluționare de alte instituții
sau organisme destinatare ale respectivelor petiții.
Un număr de 253 petiții adresate direct instituției noastre de către pensionari,
asigurați, angajatori si neasigurați.
Din totalul de 306 petiții înregistrate un număr de 289 peticii au fost soluționate în
termenul legal potrivit Ordonanței Guvernului nr. 27/2002, aprobata prin Legea nr.
233/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.
Gradului de soluționare in termen a scrisorilor, sesizărilor, reclamațiilor, petițiilor și a
cererilor de informații de interes public, in perioada de raportare este de 94,44% .
Totodată in anul 2015 au fost acordate și un număr de aproximativ 3270 audiente,
de către directorul executiv, directorii executiv adjuncți și șefii de servicii din cadrul casei
de pensii, reprezentând o medie pe luna de 273 persoane.
În cursul anului 2015 au fost înregistrate un număr de 43 evenimente din care :
- 23 accidente de munca, 21 cu incapacitate temporara de munca si 2 decese;
- 2 accidente de munca din anul 2014, au fost încadrate in grad de invaliditate;
- 12 accidente de munca din care 11 cu incapacitate temporara de munca si 1 deces
care s-au petrecut pe raza județului Mehedinți dar sediul social al angajatorilor sunt
în alte județe;
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-

6 accidente in afara muncii din care 4 decese si 2 cu incapacitate temporara de
munca
Pentru accidentul de munca care s-a soldat cu deces s-a achitat despăgubiri de
deces in valoare de 9.648 lei.
Din cele 12 cereri depuse la CJP Mh – AMBP de către persoanele ce au suferit un
accident de munca sau boala profesionala pentru obținerea compensațiilor de atingerea
integrității 6 cazuri au fost aprobate cu achitarea sumei in valoare de 53.846 lei , si 6
respinse din care 5 cazuri soluționate de comisia de expertiza medicala ca incapacitate
adaptiva sub procentul de compensații, iar 1 caz pentru neîndeplinirea calității de asigurat.
Referitor la cazurile de boli profesionale depistate in cursul anului 2015 , Directia
de Sanatate Publica Mehedinți a comunicat 19 cazuri de îmbolnăviri profesionale pentru
care s-au luat masuri de schimbare a locului de munca si efectuarea controlului medical
periodic de specialitate cu tratamentele medicale adecvate.
Serviciile medicale aferente accidentelor de munca achitate către Casa de Asigurări
de Sanatate Mehedinți sunt in valoare de 15.705,92 lei la semestrul I 2015 iar către
Clinicile de Medicina Muncii pentru cazurile de boli profesionale confirmate sunt in valoare
de 1.635 lei
Pentru acordarea dispozitivelor medicale implantabile aferente a 2 cazuri accidente
de munca au fost achitate – 1.100 lei
Evaluarea riscurilor de producere a accidentelor de munca si boli profesionale si
întocmirea tablourilor de prevenire a locurilor de munca efectuate de compartimentul
AMBP in cadrul societăților vizitate pe raza județului Mehedinți in cursul anului 2015 au
fost de 87 puncte de lucru (medie 7/ luna) .
Constatarea implementărilor masurilor de prevenire s-au efectuat la alte 6 societăți
(24 posturi de lucru) din județul Mehedinți.
Nivelul de performanta în soluționarea cererilor este 100% - total 237 cereri
(media lunara 19 cereri soluționate).
Aplicarea Programului – cadru de prevenire promovează şi sprijină activitatea de
prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, în scopul îmbunătăŃirii
condiŃiilor de muncă si eliminării sau reducerii la minim a riscurilor de accidentare şi
îmbolnăvire profesională.
Principalele atribuții exercitate de cabinetele de expertiza medicala si recuperare a
capacitații de munca, în perioada 01.01 – 31.12.2015, a constat în:
Revizuirea cazurilor de incapacitate temporara de munca, 3.541 cazuri, din care:
- 143cazuri de încadrări in grad superior de invaliditate (agravări);
- 74 cazuri de încadrări in grad inferior de invaliditate (ameliorați);
- 32 cazuri depensionări;
- 3.292 cazuri de mențineri în același grad de invaliditate
Cazuri noi de incapacitate temporara de munca – 737 cazuri
Prelungirea concediului medical – 715 cazuri, din care: 569 cazuri de prelungire a
concediului medical mai mare de 90 de zile, si 91 cazuri de prelungire a concediului
medical mai mare de 1 an, si 55 cazuri de prelungire a concediului medical mai mare de
183 zile.
Scoși din evidenta ca fiind in incapacitate temporara de munca – 1.350 cazuri
(pensionata pentru limita de vârsta + decedați).
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AGENłIA JUDEȚEANĂ PENTRU PLĂłI SI INSPECłIE SOCIALĂ MEHEDINłI
În cursul anului 2015, s-au asigurat beneficii sociale la un număr mediu de beneficiari
după cum urmează:
-

-

-

-

alocație de stat pentru copii - 46.146 număr mediu de beneficiari, pentru care s-a
efectuat plata in suma de 43,643,634lei;
alocație de plasament - 565 număr mediu de beneficiari pentru care s-a efectuat
plata in suma de 4,563,883 lei; indemnizație pentru hrana HIV/sida-23 număr
mediu de beneficiari pentru care s-a efectuat plata in suma de 108,860 lei;
indemnizație creștere copil - 1200 număr mediu de beneficiari pentru care s-a
efectuat plata in suma de 11,235,738 lei;
stimulent creștere copil - 348 număr mediu de beneficiari pentru care s-a efectuat
plata în suma de 2,109,568 lei;
alocație pentru susținerea familiei-5654 număr mediu de beneficiari pentru care s-a
efectuat plata în suma de 10,236,212 lei;
ajutoare sociale - 7170 număr mediu de beneficiari pentru care s-a efectuat plata în
suma de 19,537,135 lei;
indemnizații persoane cu handicap art. 31,32 OUG 111 /2010 - 86 număr mediu de
beneficiari pentru care s-a efectuat plata in suma de 333,811 lei, art.58 Legea
448/2006-31.232 beneficiari pentru care s-a efectuat plata în suma de 57,608,261
lei, ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie termica, electrica si gaze naturale
- 3,280 număr mediu de beneficiari pentru care s-a efectuat plata în suma de
1,658,976 lei;
ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri,OUG
107/2006 - 1775 număr mediu de beneficiari pentru care s-a efectuat plata în sumă
de 1,700,107 lei, contribuție asigurări sociale sănătate indemnizație creștere copil1206 număr mediu de beneficiari pentru care s-a efectuat plata in suma de 630,802
lei;
contribuție asigurări sociale sănătate –ajutor social-7173 număr mediu de
beneficiari pentru care s-a efectuat plata in suma de 1,085,295 lei.

În anul 2015 s-au constituit debite la beneficiile de asistenta sociala în suma de
763.487 lei la controlul intern al instituției, în suma de 117.414 lei la campaniile
compartimentului de inspecție sociala și în sumă de 641.818 lei de către Camera de
Conturi Mehedinți.
În anul 2015 AgenŃia Județeană pentru PlăŃi si InspecŃie Socială MehedinŃi, a
autorizat 33 programe de formare profesionala a adulților; au fost cursați un număr de
circa 10.000 de cursanți, au fost supuse apostilării 82 de certificate de formare
profesională, fiind acordate 2500 consultante de specialitate.
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CAPITOLUL X – MEDIUL DE AFACERI, IMM-uri ȘI PROTECȚIA
CONSUMATORULUI
Provocările majore cu care se confruntă România în acest domeniu sunt un mediu
de afaceri slab dezvoltat şi sprijinul scăzut acordat cercetării şi dezvoltării. AutorităŃile
române ar trebui să asigure servicii de e-guvernare eficiente şi să facă eforturi pentru a
facilita accesul la finanŃare şi pentru a reduce numărul de proceduri administrative pe care
trebuie să le îndeplinească IMM-urile.
UnităŃi locale active şi Cifra de afaceri a unităŃilor locale active în anul
2015
În anul 2015, cele 3.457 unităŃi locale de pe raza judeŃului MehedinŃi au realizat o
cifră de afaceri de 3.685 milioane lei, folosind 25.316 persoane ocupate.
Ponderea secŃiunilor CAEN rev.2 în total cifră de afaceri a unităŃilor locale active în
anul 2015, este redată în graficul următor:

TranzacŃii imobiliare, închirieri
şi activ ităŃi de serv icii
prestate în principal
întreprinderilor
3,4%

S ănătate, asistenŃă socială şi
înv ăŃământ (doar unit locale
organiz. ca soc. com.)
0,6%
A lte activ ităŃi de serv icii
2,9%
Industria extractiv ă
1,6%

InformaŃii şi comunicaŃii
1,5%
H oteluri şi restaurante
1,4%

Industria prelucrătoare
17,3%
Transport şi depozitare
5,7%

P roducŃia şi furnizarea de
energie electrică şi termică,
gaze, apă caldă şi aer
condiŃionat
3,6%

D istribuŃia apei; salubritate,
gestionarea deşeurilor,
activ ităŃi de decontaminare
3,4%

C onstrucŃii
9,6%

C omerŃ cu ridicata şi cu
amănuntul; repararea
autov ehiculelor şi
motocicletelor
49,0%
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ProducŃia industrială
ProducŃia industrială în anul 2015 a înregistrat o scădere a volumului de activitate
de 15,1 % faŃă de perioada corespunzătoare din anul 2014.
Cifra de afaceri pentru unităŃile din industrie a înregistrat, în aceeaşi perioadă, o
scădere faŃă de perioada corespunzătoare a anului 2014 de 0,4 %.
EvoluŃia producŃiei industriale realizate în judeŃul MehedinŃi nu are întotdeauna
aceeaşi tendinŃă ca şi cifra de afaceri a unităŃilor industriale datorită faptului că, în cifra de
afaceri se cuprind veniturile din valoarea producŃiei livrate (există produse cu ciclu lung de
fabricaŃie, producŃie nelivrată în cursul lunii de raportare, etc.), dar şi venituri din alte
activităŃi decât cele din industrie.
EvoluŃia lunară a indicelui producŃiei industriale faŃă de luna corespunzătoare din
anul 2014, este prezentată în graficul următor:
Indicii lunari ai producŃiei industriale în anul 2015
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EvoluŃia lunară a indicelui valoric al cifrei de afaceri din industrie faŃă de luna
corespunzătoare din anul 2014, este prezentată în graficul următor:
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Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie pe total (piaŃa internă şi piaŃa externă)
în anul 2015
%
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ComerŃ exterior
În perioada 1.I – 31.X.2015, exporturile FOB realizate de firmele cu sediul în judeŃul
MehedinŃi s-au cifrat la 90.589 mii euro (0,2 % din nivelul naŃional), iar importurile CIF au
înregistrat valoarea de 77.855 mii euro (0,1% din total Ńară). BalanŃa comercialǎ
exprimatǎ prin soldul FOB/CIF prezintă un excedent de 12.734 mii euro.
2014 1)

Total exporturi FOB
Total importuri CIF
Sold FOB/CIF

2015
aug.2) sep.2)

oct.3)

1.I31.X3)

oct.

nov.

dec.

ian.2)

feb.2) mar.2) apr.2)

mai2)

iun.2)

iul.2)

8896

7715

10839

6130

9940

9046

8773

10636

9924

10559

3989

11418 10174 90589

7544

6375

4868

6581

7394

8012

7229

8462

9248

8562

5032

9493

7841

77855

1352

1340

5971

-451

2546

1034

1544

2174

676

1997

-1043

1925

2333

12734

Principalii parteneri comerciali ai judeŃului MehedinŃi în această perioadă, după
ponderea deŃinută în totalul schimburilor comerciale, au fost pe fluxul de export: Italia
(64,6 %), Olanda (12,8 %), Germania (9,0 %), iar pe fluxul de import: Italia (76,2%),
Germania (6,0 %), Bulgaria (3,5 %).
ConstrucŃii
În anul 2015, s-au eliberat 330 autorizaŃii de construire pentru clădiri
rezidenŃiale (cu o suprafaŃă utilă de 47409 mp), în creştere cu 10,0 % faŃă de anul
precedent. Pe medii, autorizaŃiile eliberate pentru clădiri rezidenŃiale în mediul rural deŃin
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în anul 2015 58,5 % din total, iar creşterea înregistrată comparativ cu anul 2014 este de
4,3 %. În mediul urban se înregistrează o creştere de 19,1 %.
EvoluŃia numărului autorizaŃiilor de construire eliberate pentru clădiri rezidenŃiale în
perioada decembrie 2014 – decembrie 2015:
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Rural

În anul 2015, au mai fost eliberate autorizaŃii de construire pentru: Hoteluri şi clădiri
similare (4 în suprafaŃă utilă de 1427 mp), Clădiri pentru comerŃul cu amănuntul şi cu
ridicata (2 în suprafaŃă utilă de 515 mp), Alte clădiri (77 în suprafaŃă utilă de 13751 mp),
Extinderi la clădirile rezidenŃiale existente (39 în suprafaŃă utilă de 4019 mp).
LocuinŃe terminate
2014

2015

trim.I

trim.II

trim.III

trim.IV

trim.I

trim.II

trim.III1

trim.IV2

91

79

53

63

37

33

47

83

mediul urban

59

42

8

21

1

9

14

57

mediul rural

32

37

45

42

36

24

33

26

Locuinþe terminate

În anul 2015, numărul locuinŃelor terminate a fost de 200 (81 în mediul urban şi
119 în mediul rural), în scădere cu 86 locuinŃe (30,1 %) faŃă de anul 2014.
Din cele 200 de locuinŃe terminate, 157 au fost executate din fondurile populaŃiei,
iar 43 din fonduri publice (subvenŃii bugetare pentru locuinŃe sociale).
Statistica oficială constituie o componentă esenŃială în procesul cunoaşterii şi
reprezintă în acelaşi timp unul dintre pilonii principali ai unei bune guvernări.
Statisticile oficiale fiind obiective, de calitate, prompte şi elaborate în conformitate
cu metodologiile internaŃionale, constituie o bază solidă pentru fundamentarea politicilor
la nivel micro şi macroeconomic şi dau dimensiunea cantitativă a eficacităŃii şi utilităŃii
deciziilor guvernamentale şi publice în evoluŃia societăŃii în ansamblul său sau în diferite
sectoare. Pentru a răspunde criteriului de utilitate publică, datele şi informaŃiile statistice
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trebuie să fie pertinente, fiabile şi de calitate, să permită o utilizare uşoară şi corectă
pentru a elimina riscul unor interpretări eronate.
Serviciul Judetean de Metrologie Legala Mehedinti / DRML- Craiova a întreprins in
anul 2015, acțiuni privind:
• Asigurarea trasabilității rezultatelor măsurărilor efectuate cu mijloace de
măsurare supuse controlului metrologic legal, prin verificări metrologice si
etalonări asupra unui număr de 979 de mijloace de măsurare, in condițiile stabilite
prin Instrucțiunile de Metrologie Legala IML 3-05 din HG 1660/2005, cu modificările si
completările ulterioare.
• Acordarea autorizațiilor de laborator - sunt documente prin care BRML deleagă,
in condițiile stabilite prin Instrucțiunile de Metrologie Legala IML 5-05 din HG
1660/2005, cu modificările si completările ulterioare, exercitarea controlului
metrologic legal prin verificări metrologice :
- au fost emise autorizații/completări la autorizații de laborator, conform desemnărilor
Directorului Direcției Autorizări din cadrul BRML.
Supravegherea operatorilor economici autorizați – este activitatea exercitata de
BRML asupra persoanelor juridice deținătoare de autorizații, in scopul de a constata
respectarea condițiilor care au stat la baza acordării autorizației si de a monitoriza
respectarea prevederilor reglementarilor de metrologie legala in vigoare aplicabile, pe
toata perioada valabilității autorizației :
- au fost întocmite 67 de Procese verbale de supraveghere, fiind testate un
număr de 1034 de mijloace de măsurare, in laboratoarele autorizate ale RAAN
Sucursala Romag Prod si SC SECOM SA .
- Avizele pentru activități – sunt documente eliberate de BRML/DRML Craiova
prin care se acorda dreptul pentru exercitarea, după caz, a următoarelor
activitatea cu mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal:
reparare, modificare si montare, in condițiile stabilite prin Instrucțiunile de
Metrologie Legala IML 6-05 din HG 1660/2005, cu modificările si completările
ulterioare:
- au fost efectuate supravegheri prin reevaluări periodice ale destinatorilor de
avize.
• Controlul metrologic legal al mijloacelor de măsurare aflate in utilizare prin
inspecție si testare inopinata si prin supravegherea metrologica a utilizării
acestora :
Controalele tematice au fost transmise de Biroul Roman de Metrologie Legala si
efectuate de personal desemnat de către Directia Regionala de Metrologie Legala Craiova,
tematicile principale vizând asigurarea exactității măsurărilor si a legalității mijloacelor de
măsurare utilizate in domeniul de interes public: sănătate publica, siguranța si ordine
publica, protecție a mediului si a consumatorilor, de percepere a taxelor si obligațiilor si
de corectitudine a tranzacțiilor comerciale.
• Controlul corectitudinii si exactității conținutului real prin verificări
specifice asupra produselor preambalate s-a efectuat la operatori economici de
pe raza județului Mehedinti, de personal desemnat de către DRML Craiova.
• Verificări tehnice ale mijloacelor de joc cu câștiguri au fost efectuate de
personal desemnat de către DRML Craiova.
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•

Sesizările si reclamațiile înregistrate sau efectuarea de controale, in funcție
de obiectul sesizărilor si reclamațiilor:
- nu au fost înregistrate sesizări si reclamații privind exactitatea si legalitatea măsurărilor
efectuate in tranzacții comerciale.
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CAPITOLUL XI – AGRICULTURĂ
DirecŃia pentru Agricultură a judeŃului MehedinŃi este o instituŃie cu impact
mare teritorial, un brand recunoscut și apreciat de agricultori ca o instituție parteneră cu
relații corecte cu majoritatea populaŃiei din judeŃ care este implicată în activităŃi din
domeniul agriculturii sau conexe.
Din punct de vedere agricol judeŃul Mehedinti are un potenŃial bun de cultivare a
cerealelor şi un potenŃial mediu privind creşterea animalelor.
Principalii indicatorii se prezintă astfel :
SituaŃia fondului funciar la 31 .12.2015
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7

Specificare

SuprafaŃa
(ha)

Arabil
Pășuni
Fânețe
Vii
hamei
Livezi
SuprafaŃa agricolă

188466
81404
11388
5849
6697
293798

SuprafeŃele recoltate şi producŃiile obŃinute în anul 2015
Cultura

SuprafaŃă
recoltată
- ha Grâu
45000
Secară
150
Triticale
5000
Orz
2500
Orzoaică de toamnă
500
Orzoaică
de
800
primăvară
Ovăz
3500
RapiŃă pentru ulei
1500
Mazăre boabe
1000
Porumb boabe
60000
Sorg boabe
100
Floarea soarelui
10000
Cartofi de toamnă
1000
Tomate
900
Struguri de masă
15
Struguri de vin
5324

ProducŃia
obŃinută
- tone 135000
360
15000
6250
1050
1680
7000
4800
1500
48000
60
10000
5000
1800
150
31000
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ProducŃia medie
- tone/ha 3
2,4
3
2,5
2,1
2,1
2
3,2
1,5
0,8
0,6
1
5
2
10
5,8

Parcul de tractoare şi maşini agricole -2015
- tractoare – 3519 buc.
- combine păioase – 550
- pluguri 2798 buc.
- grape cu discuri 1980 buc.
- tăvălugi 5 buc.
- combinatoare 103 buc.
- semănători păioase 832 buc.
- semănători prăsitoare 950 buc.
- cultivatoare 496 buc.
- maşini de erbicidat 150 buc.
- maşini pt. împrăştiat îngrăşăminte chimice 680 buc.
- remorci tractor 1540 buc.
- combine păioase 560 buc.
SituaŃia efectivelor de animale la 31.12.2015
Bovine total
Porcine total
Ovine total
Caprine total
Păsări total
Cabaline total
Familii de albine

32290
81699
152948
62400
1428255
13272
97400

SITUAłIA PRODUCłIILOR ANIMALIERE LA 31.12.2015
Lapte de vacă total(hl)
ProducŃia de carne total(to)
Lapte de oaie total(hl)
ProducŃia de carne total(to)
Lapte de capra total(hl)
ProducŃia de carne total(to)
ProducŃia de carne porcine total(to)
ProducŃia de carne păsări total(to)
ProducŃia de carne alte specii total(to)
ProducŃia de lână total(to)
ProducŃia de miere total(to)
ProducŃia de oua total(mii bucăți)

565059
1795
45365
858
90007
291
1275
180
4
5600
849
132617

La nivelul judeŃului MehedinŃi sunt înregistraŃi în sistemul de agricultură ecologică
un număr de 15 operatori economici. Se transmite la M.A.D.R. centralizatorul conform
anexei nr. 8 din ordinul MADR nr. 35/2009 privind modificarea şi completarea Ordinului
ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea
regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică.
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Centralizarea ofertelor de vânzare teren agricol extravilan la nivelul
anului 2015
1. Numărul total avize emise în anul 2015:
Total avize emise
2559

Avize pozitive
2544

Avize negative
15

2. Număr total adeverinŃe liberă vânzare : 1483
3. SuprafaŃa totală rezultată din ofertele de vânzare înregistrate : 3101,15 ha
4. PreŃul de vânzare pe ha, la nivelul anului 2015
PreŃul minim
2500

PreŃul mediu
9000

PreŃul maxim
35000

5. Numărul total de vânzători în anul 2015
Total vânzători
4042

Persoane fizice
3026

Persoane juridice
1016

AGENłIA DE PLĂłI ŞI INTERVENłIE PENTRU AGRICULTURĂ
- CENTRUL JUDEłEAN MEHEDINłI
APIA Centrul JudeŃean MehedinŃi răspunde de realizarea strategiei AgenŃiei de PlăŃi şi
IntervenŃie pentru Agricultură în teritoriu, de aplicarea pârghiilor şi mecanismelor specifice
plăŃilor, în concordanŃă cu cerinŃele legislaŃiei in vigoare.
Activitatea APIA Centrul JudeŃean MehedinŃi, este coordonată şi reprezentată în
raporturile cu aparatul central, cu organele administraŃiei publice locale, celelalte instituŃii
publice, unităŃi economice şi cu alte persoane juridice şi fizice precum şi în justiŃie, de un
director executiv, în calitate de ordonator terŃiar de credite.
APIA Centrul JudeŃean răspunde de realizarea strategiei AgenŃiei de PlăŃi şi IntervenŃie
pentru Agricultură în teritoriu, de aplicarea pârghiilor şi mecanismelor specifice plăŃilor, în
concordanŃă cu cerinŃele legislaŃiei în vigoare.
În vederea asigurării transparenŃei activităŃii AgenŃiei, în domeniul gestionării
fondurilor europene (FEGA şi FEADR), responsabilul care a asigurat relaŃia cu mass media
a derulat o activitate susŃinută, corespunzător, de comunicare a informaŃiilor de interes
public solicitate de reprezentanŃii mass media, potrivit legii.
Toate măsurile de sprijin pentru fermieri, dar şi pentru categoriile cele mai
defavorizate din Uniunea Europeană, au beneficiat de promovare prin materiale tipărite
(pliante, broşuri, ghiduri), care au fost distribuite la momentul desfăşurării evenimentului.
SolicitanŃii îndreptăŃiŃi, potrivit reglementărilor în vigoare, să primească Renta viageră
agricolă, au primit informaŃiile necesare în scris prin adresare directă (prin poştă).
Materialele au fost distribuite în unităŃile adminstrativ-teritoriale – pe cât posibil
proporŃional – şi expuse în locurile de maximă vizibilitate.
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MĂSURI DE SPRIJIN
 PlăŃi majore efectuate în anul 2015:
Schema de plată
Suma plătită
SAPS 2014
34.414.223,41 lei
Avans SAPS 2015
11.870.049,67 lei
Axa II 2015
65.942,86 lei
ANT bovine/ovine/caprine
15.131.600,58 lei
Măsuri de piaŃă
6.714.094,71 lei
781.117 euro
Alte tipuri de scheme si subvenții de la 6.745.818,96 lei
bugetul de stat
TOTAL PLATI
74.941.730,19 lei
781.117 euro
 DistribuŃie cereri plăŃi SAPS:
JudeŃ Centru
Local/Centrul Cereri
JudeŃean
primite
MH

Centru
JudeŃean
MehedinŃizootehnie
MH
Centru JudeŃean MehedinŃi
MH
Centru Local Baia de Aramă
MH
Centru Local Cujmir
MH
Centru Local Drobeta
MH
Centru Local Jiana
MH
Centru Local Orşova
MH
Centru Local Strehaia
MH
Centru Local Vânju Mare
TOTAL GENERAL

Total
suprafaŃă
agricolă
înregistrată (ha)

1514
209
2619
4970
3798
2168
1837
4215
3436
24766

41.958,15
9.772,01
22.377,23
18.038,44
8.936,58
7.639,85
14.932,89
15.160,57
138.815,72

Nota*Cererile au fost depuse 100% în format electronic prin aplicaŃia IPA Online.

Avansurile care trebuie plătite începând cu 16 octombrie 2013 din plățile directe
pentru agricultori - în cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de
ajutor:
 număr de cereri depuse – 24.766 ;
 număr de cereri autorizate pentru avans SAPS– 13.062 ;
 număr de cereri autorizate pentru Măsura 214- 45;
 suprafaŃa totală pentru care s-a solicitat sprijin – 138.815,72 ha
 InformaŃii referitoare la IPA – ON LINE:
În Campania 2015 fermierii au depus cererea de sprijin utilizînd aplicația IPA ONLINE pentru digitizarea parcelelor si completarea declaratiei de suprafata.
 Alte informatii considerate necesare:
o Au fost autorizați la plata finală un numar de aproximatic 31.600 cereri de
plată unică pe suprafaŃă Campania 2014, până la data de 30 iunie 2015,
pentru o suprafaŃă de ~184.800 ha.
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ActivităŃi legate de controlul pe teren
 Număr de controale prin eşantion clasic: 398 , din care:
 Control SAPS+ diferite scopuri: 171 ferme;
 Control eco simplu: 96 ferme;
 Control zoo:48 ferme;
 Control ferme dispersate: 17 ferme;
 Control GAEC 4: 66 ferme.
 Alte controale preliminare: 47 , din care:
 Control preliminar cerinŃe diversitate: 24 ferme;
 Control preliminar cerinŃe agro: 6 ferme;
 Vizite în teren la sesizări, incendii: 17 vizite.
 Numărul de parcele controlate:7,052
 Alte activităŃi în cadrul serviciului:
 Salvare în SIVGIS măsurători CT 2014: 1800 parcele;
 Vizite în teren Anexa 17: 680 vizite;
 Sprijin Centrul Local Drobeta la primire cereri: 4 persoane timp de 3 luni;
 ActivităŃi de secretariat: 1 persoana timp de 7 luni
În anul 2015 au fost controlaŃi la supracontrolul clasic un număr de 3 ferme.

MĂSURI DE PIAłĂ
Date/informaŃii pe scheme de plată:
Pentru sprijinul primit prin Programul NaŃional Apicol, conform Hotărâri de Guvern
nr. 1050/2013 pentru aprobarea programului naŃional apicol pentru perioada 2014-2016, a
normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar . Scopul Programului NaŃional
Apicol pentru perioada 2014-2016 reprezintă sprijinirea apicultorilor pentru identificarea
stupilor, achiziŃionarea de medicamente, funduri de stupid pentru control sau funduri de
stupi antivarooa, de mătci, roiuri pe faguri şi/sau familii de albine, de stupid în vederea
reformării stupilor uzaŃi. În cursul anului 2015 s-a plătit suma de 351.409,39 lei pentru un
număr de 5 dosare eligibile;
Pentru ajutorul de stat privind realizarea angajamentelor asumate voluntar în
favoarea bunăstării şi protecŃiei porcinelor-pachetul A: PlăŃi privind bunăstarea animalelorporcine conform OMADR nr. 6/2013, OMADR nr. 704/2014 şi OMADR nr. 1438/2014 . In
cursul anului 2015 s-a plătit suma de 3.320.526,97 lei pentru un număr de 5 solicitanŃi;
Pentru ajutorul de stat privind realizarea angajamentelor asumate voluntar în
favoarea bunăstării păsărilor-pachetul B: PlăŃi privind bunăstarea animalelor-păsări,
conform OMADR nr. 264/2012, OMADR nr. 258/2014, OMADR nr. 704/2014, OMADR nr.
1438/2014. In cursul anului 2015 s-a plătit suma de 92.938,32 lei pentru un solicitant;

83

Pentru ajutorul de stat privind acordarea unui sprijin pentru restructurarea şi
reconversia plantaŃiilor viticole, conform OMADR nr. 1763/2014 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind condiŃiile de punere în aplicare a măsurii de
restructurare/reconversie a plantaŃiilor viticole, eligibilă pentru finanŃare în cadrul
Programului NaŃional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018. Acordarea
unui sprijin pentru restructurarea şi reconversia plantaŃiilor viticole, este una din măsurile
de administrare a potenŃialului productiv viticol, care a fost luată de Comisia Europeană
atât pentru a întări echilibrul pieŃei vitivinicole cât şi în vederea unei mai bune adaptări a
ofertei la cerere pentru anumite tipuri de produse vitivinicole. In cursul anului 2015 s-a
plătit suma de 681.117 euro pentru 3 beneficiari;
Pentru acordarea unui sprijin privind asigurarea recoltei plantaŃiilor viticole , care
este una din măsurile de piaŃă ale noii organizări comune de piaŃă a produselor vitivinicole,
care a fost luată de Comisia Europeană pentru a contribui la salvgardarea veniturilor
producătorilor , atunci când acestea sunt afectate de dezastre naturale, fenomene climatic
cu efecte adverse, boli sau infestări cu dăunători. In cursul anului 2015 a fost depus un
dosar pentru asigurarea recoltei plantaŃiilor viticole, dosar ce se afla în etapa de verificare
administrativă;
Pentru acordarea unui ajutor comunitar privind ,,Programul de distribuire gratuită a
fructelor (merelor) în şcoli’’- program comunitar menit să încurajeze consumul de fructe în
şcoli şi să promoveze formarea de obiceiuri alimetare sănătoase şi prevenirea diferitelor
afecŃiuni de sănătate (diabet, boli cardiovasculare şi obezitate infantilă), mediatizând
avantajele cu caracter nutriŃional şi fiziologic privind aportul de vitamine şi minerale prin
consumul de fructe şi legume în stare proaspătă. Beneficiarii programului sunt elevii din
clasele I-VIII care frecventează învăŃământul de stat şi particular autorizat/acreditat de
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Ajutorul financiar poate fi solicitat
de: consiliile judeŃene şi/sau locale. In cursul anului 2015 s-a plătit suma de 2.480 lei
pentru ,,Măsuri adiacente distribuŃiei de mere în şcoli’’ şi suma de 235.924,02 lei pentru
,,DistribuŃia de mere în şcoli semestrul II anul şcolar 2014-2015’’, beneficiarul fiind
Consiliul JudeŃean MehedinŃi;
Pentru acordarea unui ajutor comunitar privind ,,Programele de InvestiŃii în Sectorul
Vinicol’’ , conform OMADR nr. 1801/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
condiŃiile de punere în aplicare a măsurii de investiŃii , eligibilă pentru finanŃare în cadrul
Programului naŃional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018. Măsura de
investiŃii în sectorul vinicol, este una din măsurile de piaŃă ale noii organizări comune de
piaŃă, care a fost luată de Comisia Europeană pentru îmbunătăŃirea performanŃei globale a
întreprinderii şi adaptarea acesteia la cererile pieŃei, precum şi sporirea competitivităŃii
acesteia şi se referă la producerea sau comercializarea produselor viticole, inclusiv în
vederea îmbunătăŃirii economiei de energie şi a eficienței energetic globale, precum şi a
proceselor durabile. Măsura de sprijin pentru investiŃii în sectorul viticol are ca beneficiari
producătorii persoane juridice cu domiciliul fiscal în România care propun programe de
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investiŃii, altele decât cele finanŃate prin Programul NaŃional de Dezvoltare Rurală pentru
perioada 2014-2020, denumit în continuare PNDR. In cursul anului 2015 a fost înregistrată
o solicitare pentru obŃinerea sprijinului comunitar pentru suma de 100.000 euro;
Pentru acordarea unui ajutor specific producătorilor de lapte şi carne de vită din
zonele defavorizate pentru anul de cerere 2014-bovine. In cursul anului 2015 s-a plătit
suma de 2.054.910,33 lei pentru un număr de 1514 dosare aferente anului 2014 , care au
fost autorizate la plată în 2015;
Pentru acordarea unui ajutor specific producătorilor de lapte şi carne de vită din
zonele defavorizate pentru anul de cere 2014-ovine/caprine. In cursul anului 2015 s-a
plătit suma de 655.905,68 lei pentru un număr de 355 dosare aferente anului 2014, care
au fost autorizate la plata în 2015.
ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL INSPECłIILOR
SituaŃia inspecŃiilor/controalelor efectuate la nivelul Centrului JudeŃean MehedinŃi
este următoarea:
Nr.
Crt.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

Nr. Insp./controale
Măsura

planificat

Control la faŃa locului pentru
acordarea ajutorului specific pentru
producătorii de lapte şi de carne de
vită din zonele defavorizate, în anul
2014 (eşantionul de completare)
Supracontrol la faŃa locului pentru
acordarea ajutorului specific pentru
producătorii de lapte şi de carne de
vită din zonele defavorizate, în anul
2014 (eşant. de completare)
Control asigurare producŃie viŃă
de vie (S.C. CARLREH WINNERY
S.R.L. şi S.C. VITICOLA CORCOVA)
Control al producătorilor cu vânzări
directe – Control în timpul anului de
cota 2014-2015 (P14R2)
Control al producătorilor cu vânzări
directe – Controlul declaraŃiei anuale
2013-2014 (P14R3)
Restructurarea/reconversia plantaŃiilor
viticole
Ajutor specific în sectorul de
agricultură ecologică
Ajutor specific în sectorul de
agricultură ecologică
Ajutor financiar acordat în sectorul
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realizat

Nr.
suprainspecŃii/
controale
Planif. realizat

Nr.
de
insp.

60

60

-

-

4

-

-

2

2

4

2

2

-

-

2

80

80

-

-

4

45

45

-

-

4

25

25

-

-

4

1

1

-

-

2

-

-

1

1

2

19

19

-

-

2

10.

apicol (5 asociaŃii şi 14 apicultori)
Ajutoare naŃionale tranzitorii în
sectorul zootehnic şi sprijinul cuplat în
sectorul zootehnic

48

48

-

-

4

SUBVENłII DE LA BUGETUL DE STAT
Date/informaŃii pe scheme de plată:
 În conformitate cu Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăŃii şi
justiŃiei, precum şi unele măsuri adiacente în scopul concentrării suprafeŃelor
agricole în exploataŃii eficiente impuse de necesitatea modernizării agriculturii
României şi compatibilizării acesteia cu agricultura din Ńările membre ale Uniunii
Europene. În cursul anului 2015 au fost primiți pentru vizarea carnetelor de rentier
agricol un număr de 400 rentieri, care vor beneficia de 50 euro/ha pentru terenul
arendat şi 100 euro/ha în cazul terenurilor înstrăinate;
 În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1108/2014 pentru trimestrul IV anul
2014 şi Hotărârea de Guvern nr. 1174/2014 pentru trimestrele II, III anul 2015
privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la
motorina utilizată în agricultură, s-a rambursat acciza la motorină. Prezenta
schemă se aplică de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri până la data de
31 decembrie 2020, iar rata accizei reduse pentru motorina utilizată la efectuarea
lucrărilor mecanizate în agricultură în sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăŃiri
funciare este de 21 euro/1.000 litri. DiferenŃa dintre rata accizei standard şi rata
accizei reduse se acordă ca ajutor de stat sub formă de rambursare , a cărui
valoare se determină în lei, pe baza cursului de schimb valutar euro-leu utilizat
anual la calculul accizelor, potrivit legii.
În cursul anului 2015 s-a plătit:
- suma de 820.636,35 lei aferentă unui număr de 72 de beneficiari pentru
trimestrul IV 2014;
- suma de 959.652,51 lei aferentă unui număr de 78 de beneficiari pentru
trimestrele I şi II 2015;
- suma de 634.809,32 lei aferentă unui număr de 75 de beneficiari pentru trimestrul
III 2015.
 În conformitate cu OrdonanŃa de UrgenŃă nr. 45/2015 privind instituirea unei
scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul
meteorologic de secetă în perioada aprilie-septembrie 2015 , s-au depus un număr
de 2628 de solicitări pentru care a fost plătită suma de 4.328.695,78 lei;
 În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1179/2014 privind instituirea unei
scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, în cursul anului 2015 s-a
depus o cerere iniŃială pentru valoarea de 177.570 lei pentru un număr de 11.838
capete ovine;
 În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 864/2014 privind aprobarea schemei
de minimis ,,Ajutor specific compensatoriu acordat exploataŃiilor vegetale
înregistrate în sistemul de agricultură ecologică’’, în cursul anului 2015 s-au depus
un număr de 2 cereri pentru care s-a plătit suma de 2.025 lei;
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 În conformitate cu Ordinul MADR nr. 573/2014 pentru aprobarea modului de
implementare, a condiŃiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate, a termenilor de
referinŃă şi a modelului de cerere pentru acordarea ajutoarelor naŃionale tranzitorii
în sectorul zootehnic la speciile bovine-ovine/caprine şi a ajutoarelor specifice
pentru producătorii de lapte şi de carne de vită şi producătorii de lapte şi de carne
de ovine/caprine din zonele defavorizate, în anul 2014 , în cursul anului 2015 s-au
efectuat plăŃi pentru dosarele primite , astfel:
 ANT ovine/caprine-1400 cereri cu un număr de 11.5516/69.135 capete şi
suma de 3.208.695,98/1.923.519,29 lei;
 ANT bovine-3139 cereri cu un număr de 17.786 capete eligibile şi
1.053.027,34 litri lapte şi suma plătită de 9.999.385,31 lei.
 In cursul lunii decembrie 2015 au fost eliberate un număr de 108
adeverinŃe către fermieri pentru speciile ovine/caprine/bovine pentru
finanŃarea capitalului de lucru în vederea desfăşurării activităŃilor
curente.
RECUPERARE DEBITE
La data de 31.12.2015 situaŃia din RDE şi RDN se prezintă astfel :
 Debitori europeni în nr. de 607 fermieri astfel:
- Sumă de recuperat = 5.426.850,20 lei
- Procentul de recuperare = 57,53 %
- Procese verbale fără confirmare = 29 cazuri
- Dosare trimise la ANAF = 602
- Sumă recuperată de la ANAF 20.138 lei
- Dosare de trimis la ANAF - 20
- DecedaŃi = 129
 Debitori naŃionali OMADR nr. 687/2007 în nr. de 858 fermieri
astfel:
- sumă totală debit = 505.215 lei;
- dosare debitori naŃionali trimise la ANAF = 425 cazuri în sumă totală de 226569
lei;
-

sumă de recuperat 497.548,58 lei;
sumă de recuperat după executarea ANAF – 270.979,58 lei ;
debitori fără sentinŃe civile 337;
sumă totală de recuperat (de la sentinŃe) 270979,58 lei;

OFICIUL JUDEȚEAN PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE
MEHEDINȚI
OJFIR Mehedinți are ca obiect de activitate implementarea tehnică şi financiară a
FEADR, în conformitate cu procedura specifică de lucru şi calendarul anual al sesiunilor
pentru depunerea cererilor de finanŃare (CF) şi prevederile cuprinse în Programul NaŃional
de Dezvoltare Rurală 2007-2013 și Programul NaŃional de Dezvoltare Rurală 2014-2020
(PNDR).
La data de 31.12.2015, prin Compartimentele de Implementare din cadrul celor
doua servicii – SAFPD si SLINA – OJFIR MEHEDINTI, au fost finalizate plățile, excepție
făcând proiectele trecute pe tranziție de pe măsurile M 112, 121, 123, 142 si 313.
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Astfel, OJFIR MEHEDINTI, prin activitatea specifică desfăşurată la nivelul
Compartimentelor Implementare, a instrumentat cereri de plată și a avizat pentru plată
sume în valoare de 7.621.212,74 euro .
Pe masuri, situația plăților pentru proiectele contractate se prezintă astfel :

MASURA

TOTAL PLATI
EURO

112
Instalarea tinerilor fermieri

1.269.542,00

121
Modernizarea
exploataŃiilor
agricole
123
Creşterea valorii adăugate a
produselor agricole şi forestiere
411.112
Instalarea tinerilor fermieri

1.607.249,00

141
Sprijinirea fermelor agricole de
semisubzistenŃă
312
Sprijin
pentru
crearea
şi
dezvoltarea microîntreprinderilor
313
Încurajarea activităŃilor turistice
413.312
Sprijin
pentru
crearea
şi
dezvoltarea microîntreprinderilor
413.313
Încurajarea activităŃilor turistice
431.2
FuncŃionarea Grupului de AcŃiune
Locală, dobândirea de competenŃe şi
animarea teritoriului
421
Implementarea proiectelor de
cooperare

161.282,00

236.990,00
1.740.000,00

571,411.37

1,394,368.75
81,642.00

331,895.37
207,132.25

19,700.00

În ceea ce priveşte PNDR2014 - 2020, începând cu data de 25.03.2015 au fost
lansate primele masuri.
La nivelul Oficiului Județean Mehedinți au fost depuse un număr de 182 cereri de
finanțare astfel :
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MASURA
4.1 INVESTITII IN
EXPLOATATII AGRICOLE
6.1 SPRIJIN PENTRU
INSTALAREA TANARULUI
FERMIER
6.3 SPRIJIN PENTRU
DEZVOLTAREA FERMELOR
MICI
6.2 SPRIJIN PENTRU
INFIINTAREA DE
ACTIVITATI NEAGRICOLE IN
ZONE RURALE
6.4 INVESTITII IN
CREEREA SI DEZVOLTAREA
DE ACTIVITATI NEAGRICOLE
19.1 SPRIJIN
PREGATITOR PENTRU
ELABORAREA STRATEGIILOR
DE DEZVOLTARE LOCALA

NR. PROIECTE
DEPUSE
5

NR. PROIECTE
SELECTATE
3

102

42

38

3

30

10

4

2

3

3

DIRECȚIA SILVICĂ MEHEDINȚI
Subunitate a Regiei Nationale a Padurilor – ROMSILVA, functionează pe principiul
autogestiunii economico-financiare si are ca scop conservarea si gospodarirea durabila si
unitara, in conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice si ale normelor de regim
silvic, a fondului forestier proprietate publica a statului, in vederea cresterii contributiei
padurilor la imbunatatirea conditiilor de mediu si la asigurarea economiei nationale cu
lemn, cu alte produse ale padurii si cu servicii specifice silvice, activitate in care, obtinerea
profitului reprezinta unul din cele mai importante principii economice.
În anul 1990 Direcția Silvică Mehedinți administra o suprafata de 160958 ha fond
forestier national, care la acea data se afla in proprietatea publica a statului. Ca urmare a
aplicarii legilor de reconstituire a dreptului de proprietate asupra fondului funciar astazi,
Direcția Silvică Mehedinți administreaza o suprafata de 123617 ha fond forestier (din care:
fond forestier proprietate publica a statului 117025 ha si fond forestier proprietate privata
6592 ha, suprafata administrata pe baza de contracte).
Din suprafața totală a fondul forestier proprietatea publica a statului 78.3% este
reprezentata de padurii cu functii speciale de protectie ( 37.6% paduri de protectie a
solurilor si terenurilor contra eroziunii, 19.6% paduri de protectie a apelor, 8.1% paduri de
protectie contra factorilor climatici daunatori, 12% paduri de interes stiintific etc) si 21.7%
padurii cu functii de productie si protectie.Ca și compoziție în pădurile proprietatea publică
a statului administrate de Direcția Silvică Mehedinți se regasesc mare parte din speciile ce
constituie fondul forestier nationale, predominante fiind padurile de foioase, astfel:
• paduri de foioase
– 108646 ha, din care: 45768 ha fag, 37415 ha stejari,
19932 ha diverse tari (cires, paltin de munte si de camp, frasin, carpen,
sorb, carpinita, mojdrean etc) si 5531 ha diverse moi (plop, tei, salcie etc);
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• paduri de rasinoase - 6284 ha (brad, molid, pin negru si silvestru, larice).
Posibilitatea anuala a padurilor, respectiv volumul de material lemnos ce se poate
recolta anual din padurile judetului, este de circa 290 mii mc, din care:
• Produse principale 200 mii mc
• Produse secundare 53 mii mc
• Produse de igiena 37 mii mc
În functie de posibilitatea anuala a padurilor se stabilesc cotele de taiere, pentru
anul 2015 Direcția Silvică Mehedinți a avut alocata o cata de taiere de 220 mii mc.
Administrarea fondului forestier de stat este asigurata prin aparatul central al
directiei silvice impreuna cu cele 9 ocoale silvice aflate in subordinea directiei silvice, prin
personalul tehnico-economic reprezentat la finele anului de 373 angajati.
Pădurile din țara noastră reprezintă singurul element de mediu care fixează durabil
o cantitate de 20 mil. tone carbon in biomasa arborilor si emana circa 42 mil. tone oxigen
liber pe an, menținând raportul favorabil între aceste gaze in atmosfera.
Continuitatea, durabilitatea, starea de sănătate a pădurilor se asigura prin acțiunile
de zi cu zi, an de an... ale silvicultorilor. Fideli principiului « In viitor cine va avea păduri
va avea aur » si pentru îndeplinirea scopului pentru care a fost constituita - gospodărirea
durabila si unitara a fondului forestier, Direcția Silvică Mehedinți, in anul 2015, a
întreprins o serie de acțiuni pentru asigurarea sănătății și continuității pădurii.
În acest context, obiectivul stabilit are o importanta de prim ordin fiind necesar ca
activitățile de paza fondului forestier sa se execute cu simt de răspundere si în mod
continuu.
Pentru ca personalul silvic este abilitat sa constate încălcări ale regimului silvic
numai in suprafețele de pădure proprietate de stat si in cele private aflate sub contract,
singura măsura eficienta pentru contracararea tăierilor ilegale de arbori în suprafețe de
pădure proprietate privată, o constituie acțiunile desfășurate cu jandarmii si organele de
politie, pe linia controlului circulației materialului lemnos. În acest sens sau încheiat
protocoale de colaborare cu aceste instituții ale statului.
Precizam faptul ca, sprijinul acordat de jandarmerie personalului silvic este de un
real folos, aceștia răspunzând cu promptitudine la toate solicitările formulate de către
Direcția Silvică.
Factorul antropic continua sa aibă o influenta nefavorabila asupra pădurii astfel ca
in perioada 01.01-31.12.2015 au fost executate un număr de 1691 acŃiuni pentru controlul
circulaŃiei materialelor lemnoase, prevenirea si combaterea sustragerilor de arbori, din care
131 acŃiuni cu organele de politie si jandarmerie.
Cu ocazia acestor acțiuni au fost constatate 12 infracțiuni pentru tăierea fără drept
a arborilor (actele întocmite au fost înaintate organelor de cercetare penala si sunt in curs
de soluŃionare) si s-au încheiate un număr de 97contravenŃii silvice cu o valoare a
amenzilor aplicate de 60.6 mii lei.
Volumul de material lemnos total tăiat ilegal in perioada analizata este de 726 mc
cu o valoare a pagubelor de 174 mii lei, din care:
• nejustificat de personalul silvic 540 mc;
• ca urmare a infracŃiunilor silvice si contravențiilor silvice 186 mc.
Verificarea fiecărui canton silvic si implicit a activităŃii pădurarului gestionar, se
execută cel puŃin de două ori pe an, prin controale de fond și ori de cate ori este cazul prin
controale de fond sau parțiale. Eventualele pagube constatate sunt recuperate în condiŃiile
legii de la cei vinovaŃi.
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Protecția pădurilor ar putea ajuta umanitatea sa-si realizeze cele mai ambițioase
planuri: reducerea sărăciei, stoparea încălzirii globale și dezvoltarea durabilă.
În acțiunea de conservare a biodiversității, de realizare a structurilor complexe in
raport cu funcțiile ecologice si social-economice ale pădurilor, regenerarea naturala,
obținută prin promovarea tratamentelor intensive, are un rol de prima importanta, alături
de aplicarea întregii game de lucrări de ajutorare a regenerării naturale.
În acest sens Direcția Silvică Mehedinți, prin lucrările tehnice prevăzute de
amenajamentele silvice, promovează, cu prioritate, regenerarea naturala a arboratelor prin
executarea unor tratamente adecvate care vizează atât punerea in valoare a unei generații
ajunsa la starea sau structura fixata ca tel de gospodarire, cât si întemeierea neîntârziata a
unei noi generații de pădure cel puțin la fel de valoroasă și stabilă.
Pe 85-90% din suprafața parcursa cu tăieri s-au aplicat tratamente care sa
conducă la regenerarea naturala a arboretelor cu specii valoroase din punct de vedere
economic (rășinoase, fag, stejari, frasin, paltin) si care sa îndeplinească în același timp si
importante roluri de protecție.
Fata de programul de recoltare a masei lemnoase de 220 mii mc, în anul 2015 s-au
exploatat 195.6 mii mc prin executarea de tăierilor de produse principale, secundarea si de
igiena, astfel :
• 146.6 mii mc, masa lemnoasa pe picior
• 5.4 mii mc masa lemnoasa exploatata prin prestații cu terți
• 43.6 mii mc masa lemnoasa exploatata in regie proprie
Pe tot parcursul existentei unei pădurii, de la 0 la 100 de ani, când începe
regenerarea naturala din sămânța a acesteia, este necesar a se executa o serie de lucrări
cu caracter silvicultura care sa asigure dirijarea dezvoltării si gospodăririi judicioase a
pădurii in vederea conservării, diversității si perenității acesteia, precum si a realizării
optimale a telurilor fixate.
Pentru obținerii unei structuri favorabile sub raport ecologic si genetic, care sa
permită exercitarea funcțiilor de protecție si realizarea producției optime de lemn de
calitate superioara, in anul 2015 s-au executa lucrări de îngrijire si conducere a arboratelor
pe o suprafața de 2325.5 ha, astfel :
• degajări - 201ha ;
• curățiri – 605.4 ha ;
• rărituri – 1519.1 ha
Pentru optimizarea proceselor de regenerare artificiala a arboretelor o atenție
sporita se acorda speciilor autohtone, rezistente si adaptate la condițiile de mediu.
În anul 2015 s-au executat următoarele lucrări de cultura si refacerea pădurilor:
• regenerări naturale.............................................................284 ha ;
• regenerări artificiale.............................................................46 ha ;
• completări .......................................................................... 43 ha ;
- din care in teren degradat……………………… 8 ha
• refaceri……………….. .................................... 6 ha ;
Lucrările de regenerări naturale si artificiale sunt urmărite si conduse pana la
realizarea stării de masiv, directia silvica asigurând executarea tuturor lucrărilor necesare
in aceste suprafețe in vederea obținerii compozițiilor tel stabilite prin amenajamentele
silvice.
Puieții necesari lucrărilor de împădurii se asigura din pepinierele proprii. Direcția
Silvică Mehedinți are infinitate pepiniere silvice pe o suprafața de 21 ha. Deoarece puieții
devin apții de plantat după 1 sau 2 ani, in funcție de specie, s-a optat pentru asolamentul
91

cu 3 sole din care o sola in ameliorare. La finele anului 2015 s-au inventariat, in câmp, un
număr de 1372674 puieți forestieri, din care 579000 puieți apți de plantat, iar in solar
65649 puieți de rășinoase. Directia Silvica are in pepinierele proprii si puieți ornamentali,
564 bucăți, din specii de rășinoase : chamaecyparis, juniperus si thuja.
Principalele obiective ale - DirecŃiei Sanitare Veterinare şi pentru SiguranŃa
Alimentelor MehedinŃi - în domeniul siguranŃei alimentelor de origine animala si
nonanimala la nivel judeŃean au fost realizate în anul 2015 după cum urmează :
- Implementarea şi verificarea modului în care este respectată legislaŃia în domeniul
siguranŃei şi calităŃii alimentelor de origine animala si non-animală şi a normelor unitare
elaborate de Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara si pentru Siguranța Alimentelor s-a
realizat cu respectarea programului de control săptămânal, lunar si trimestrial stabilit la
nivel de DSVSA Mehedinti;
- S-au efectuat 2428 controale oficiale in unități supuse controlului sanitar veterinar
si pentru siguranța alimentelor, constând in inspecții si prelevări de probe, cat și in
controale tematice dispuse de ANSVSA , fiind respectat programul lunar de control pe
întreg lanŃul alimentar , de la producerea materiilor prime până la consumator , în toate
unitățile care produc, prelucrează, depozitează, transportă , valorifică şi comercializează
produse şi subproduse alimentare de origine animala si non-animală , pentru verificarea
modului în care sunt respectate normele de producŃie şi comercializare a produselor
alimentare şi s-au dispus ,după caz , măsurile ce se impun pentru remedierea
deficienŃelor în cazul constatării nerespectării legislaŃiei în domeniul siguranŃei alimentelor
sau a oricărui risc ce poate periclita sănătatea publică şi/sau interesele consumatorilor.
Astfel au fost aplicate masuri constând in 55 amenzi in valoare de 49200 lei, 240
avertismente , 19 OSA , 34 OIA) fiind identificate in principal următoarele tipuri de
neconformități :
- nerespectarea normelor sanitare veterinare privind depozitarea produselor
alimentare ;
- manipularea produselor alimentare cu inculcarea normelor sanitare veterinare ;
- ambalarea si etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare;
- nerespectarea normelor sanitare veterinare privind starea de întreținerea spatiilor
de valorificare a produselor alimentare
- Asigurarea punctului de contact al Sistemului Rapid de Alertă pentru Alimente şi
Furaje la nivel judeŃean s-a efectuat permanent fiind gestionate toate alertele si notificările
de retragere , in urma anchetelor efectuate s-au aplicat masurile legale in vederea
eliminării riscurilor privind siguranța alimentara;
- Depistarea principalelor boli transmisibile la om prin manipularea si consumul
produselor de origine animala s-a realizat prin inspecții si recoltări de probe raportat la
numărul de animale tăiate ( fiind sacrificate in abator un număr de 2835 bovine de la care
au fost recoltate un număr de 1478 probe pentru ESB, 12345 suine , 5926 ovine si 63
caprine).
- controale efectuate in baza notelor de serviciu transmise de Autoritatea Naționala
Sanitara Veterinara si pentru Siguranța Alimentelor : 46 de controale aplicându-se o
amenda contravenționala in valoare de 600 de RON si 5 avertismente
pentru
neconformitățile identificate .
- controale efectuate cu IPJ Mehedinti : 18 controale aplicându-se 10 amenzi in
valoare de 6600 de RON si 2 avertismente .
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- controale efectuate din dispoziția directorului : 26 de controale aplicându-se 1
amenda contravenționala in valoare de 600 de RON si 3 avertismente .
De asemenea s-au verificat un număr de 28 de petiții , aplicându-se doua sancțiuni
contravenționale in valoare de 1000 de RON .
Referitor la activitatea de control oficial conform Programului de supraveghere si
control aprobat prin Ord. ANSVSA nr.29/2014 au fost efectuate un număr de 4 audituri la
unităŃi abatorizare si procesare carne si evaluări şi clasificări in funcŃie de risc programate
după cum urmează:
- abator – 1 evaluare si clasificare in funcŃie de risc
- unitate procesare carne – 4 audituri si 4 evaluări si clasificări in funcŃie de risc
- carmangerii – 9 evaluări si clasificări in funcŃie de risc
- macelarii-12 evaluări si clasificări in funcție de risc
- centru prelucrare lapte integrat – 44 evaluări si clasificări in funcŃie de risc
În anul 2015 au fost au fost evaluate si supuse autorizării sanitare veterinare
conform Ordinului 57/2010
- 1 Centru Ambalare Ouă
- 1 PiaŃă Agroalimentară.
Au fost evaluate şi clasificate în funcŃie de risc:
- 225 de unităŃi evaluate
- 79 înregistrate conform Ord.11/2008
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CAPITOLUL XII – ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA CETĂȚEANULUI
INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN MEHEDINȚI
La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, principala caracteristică a
indicatorilor statistici, pentru anul 2015, este reprezentată de diminuarea procentuală cu
1,05 % a infracŃionalităŃii sesizate.
La infracŃiunile sesizate contra patrimoniului se constată o scădere cu 3,16% mai
puŃine fapte în anul 2015, faŃă de perioada similară a anului 2014.
Referitor la infracŃiunile de furt, numărul total al acestora cunoaşte o scădere
procentuală de - 8,55% în anul 2015 comparativ cu 2014, acelaşi trend având şi infracŃiuni
precum furtul de combustibil -11,48%, şi furtul de cablu/alte metale feroase și neferoase 87,10% .
În perioada analizată au fost sesizate cu -34,78% mai puŃine infracŃiuni de tâlhărie
decât în cursul anului 2014, iar faptele de înşelăciune cu scăzut cu 8,41% în intervalul de
referinŃă faŃă de anul 2014.
Criminalitatea stradală este caracterizată, în general, de infracŃiuni fără un pericol
social deosebit, însă având în vedere locul în care sunt săvârşite, acestea creează o stare
de discomfort.
La nivelul I.P.J. Mehedinți, în anul 2015, indicatorii infracŃionalităŃii stradale
sesizate au înregistrat o diminuare cu 0,71 % fapte, faŃă de perioada similară a anului
2014, iar datorită prezenŃei active în stradă, poliŃiştii au constatat cu 9,52% mai multe

infracŃiuni în flagrant.
În mediul rural, criminalitatea sesizată înregistrează scăderi la infracŃiunile de
tâlhărie (-18,08%) şi furt (-8,91%).
În perioada analizată s-a dispus începerea urmăririi penale pentru 11.948 de
infracŃiuni, cu +9,91% mai multe decât în anul 2014.
De asemenea, în anul 2015 s-au dispus măsuri preventive faŃă de 263 persoane,
cu aproximativ 68% mai multe decât în anul 2014.
Totodată, au fost soluŃionate 9.461 cauze penale (+21,46% mai mult faŃă de anul
2014) şi au fost întocmite cu +24,09% mai multe referate de terminare a urmăririi penale,
faŃă de aceeaşi perioadă a anului 2014.
Din numărul total al cauzelor penale soluŃionate s-a recuperat un prejudiciu cu
61,29 % mai mult decât în 2014.
În anul 2015, poliŃiştii Serviciului de Investigarea CriminalităŃii Economice au
soluŃionat 40 de cauze penale complexe în care prejudiciul recuperat a cunoscut o creştere
cu 63,40% mai mult decât în anul 2014.

Criminalitatea gravă comisă cu violenŃă s-a diminuat semnificativ, cu -75% în cazul
infracŃiunilor de omor, cu -100% în cazul tentativei de omor şi -7,69 % în ceea ce priveşte
infracŃiunea de ucidere din culpă.
În perioada analizată au fost soluționate 2.419 dosare penale cu AN, numărul
persoanelor identificate fiind de 22,24 %, față de 21 % în anul 2014.
În anul 2015, în judeŃul MehedinŃi s-au înregistrat 210 accidente grave de
circulaŃie, soldate cu decesul a 38 persoane, rănirea gravă a altor 220, respectiv rănirea
uşoară a 86 persoane.
Principalele trei cauze generatoare ale evenimentelor rutiere au fost:
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viteza neadaptată la condiŃiile de drum: 27 accidente (13%)
neacordare prioritate vehicule: 26 accidente (12,4%)
abateri biciclişti: 20 accidente (9,5%).
Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au constatat cu 15,91%
mai multe infracŃiuni faŃă de anul 2014, confiscând 287 arme de foc (150 letale şi 137
neletale), iar unui număr de 201 de deținători legali li s-a anulat/suspendat dreptul de a
deține arme și muniții.
Un domeniu prioritar de acŃiune la nivelul judeŃului MehedinŃi l-a constituit

activitatea de prevenire şi combatere a evaziunii fiscale.
PoliŃiştii Serviciului de Combatere a CriminalităŃii Economice au confiscat bunuri în
valoare de 108.000 lei şi constatat 102 infracŃiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de
peste 12.700.000 lei.
În cauzele penale de natură economico-financiară s-a recuperat suma de
82.792.800 lei, cu 70.063.960 lei, mai mult decât în anul 2014, fiind instituit sechestru
asigurator pe conturi bancare, bunuri imobile, autoturisme de lux şi sume de bani cash.
Un alt segment important al infracŃionalităŃii economice cu prejudicii însemnate
aduse bugetului de stat şi mediului de afaceri, îl reprezintă contrabanda cu produse
accizabile. Numai pe acest palier au fost organizate 284 de acŃiuni şi controale, aplicate

708 sancŃiuni contravenŃionale în valoare de 188.673 lei şi constatate 66 de infracŃiuni,
confiscându-se cantitatea de 568.620 Ńigarete în valoare de 341.172 lei şi 1.929 litri alcool.
De asemenea, au fost soluŃionate 48 dosare penale şi constatate 66 infracŃiuni de
contrabandă, fiind recuperat un prejudiciu de 77.220 lei şi indisponibilizate 9 mijloace
auto.
I.S.U. „DROBETA” AL JUDEłULUI MEHEDINłI
SITUAłIA ACłIUNILOR DE INTERVENłIE ŞI TIPUL ACESTORA
În anul 201, ISU MH a primit prin intermediul SNAU 8276 apeluri, în medie 23 pe
zi, comparativ cu anul 2014 când au fost primite 6445, în medie 18 pe zi.
În perioada 01.01 – 31.12.2015, în zona de competenŃă a Inspectoratului pentru
SituaŃii de UrgenŃă „Drobeta” al judeŃului MehedinŃi, s-au înregistrat 3759 intervenŃii, în
medie câte 10 intervenŃii pe zi. Comparativ cu anul precedent se observă o creștere a

numărului de intervenŃii (>855), de la 2.904 la 3759, procentul de creştere fiind de
29,44%.
DISTRIBUȚIA INTERVENȚIILOR PE TIPURI DE SERVICII PENTRU SITUAȚII DE
URGENȚĂ
Servicii Profesioniste pentru situații de urgență (SprSU)
Servicii voluntare pentru situații de urgență (SVSU)
SPrSU + SVSU
SPrSU + SPSU
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- 3.539 intervenții
- 23 intervenții
- 195 intervenții
- 2 intervenții (la incendii)

În funcție de numărul intervențiilor desfășurate în anul 2015, situația se prezintă astfel:
1. Detașamentul Drobeta Turnu Severin
- 1.555 intervenții
2. Stația Vînju Mare
- 816 intervenții
3. Pichetul Strehaia
- 749 intervenții
4. Garda nr. 1 de intervenție Orșova
- 346 intervenții
5. Garda nr. 2 de intervenție Baia de Aramă
- 260 intervenții
6. Garda nr. 3 de intervenție Dubova
10 intervenții
La toate subunitățile s-au înregistrat creșteri ale numărului intervențiilor
Timpul mediu de răspuns la incendii, în mediul rural, a crescut cu aproximativ 2
minute, iar în mediul urban a crescut cu 4 secunde. Media timpului de răspuns, la nivelul
inspectoratului, a crescut în anul 2015 cu aproximativ 2 minute față de anul 2014 ca
urmare a particularităŃilor celor două subunităŃi, StaŃia Vînju Mare care are cel mai mare
raion de intervenŃie (distanŃa faŃă de limita raionului este de cca.60 km) şi Garda nr. 2
intervenŃie Baia de Aramă, al cărui relief este preponderent muntos, iar vechimea
autospecialelor de intervenŃie este de peste 30 de ani.
Creșterea mediei timpului de intervenție la incendii cu cca. 17 minute are
următoarea justificare:
În
anul
2015,
cea
mai
mare
pondere
a
incendiilor
s-a
înregistrat în mediul rural (185 în 2015 față de numai 99 în 2014). De asemenea, numărul
de km parcurși de la subunități și până la locul intervenției aproape s-a dublat (4033 km
parcurși în 2015, față de numai 2035 în 2014). Aspectele privind numărul de km parcurși
în plus coroborat cu infrastructura rutieră din mediul rural justifică pe deplin creșterea
timpului mediu de intervenție la incendii.
Timpul mediu de răspuns la intervențiile SMURD, în mediul urban, a scăzut
cu 13 secunde, iar în mediul rural a crescut cu 20 secunde. Media timpului de răspuns, la
nivelul inspectoratului, a crescut în anul 2015 cu 37 secunde față de anul 2014. Creșterea
nesemnificativă, s-a produs ca urmare a creșterii numărului de intervenții SMURD în
mediul rural.
În anii 2015/2014, pe timpul desfășurării misiunilor au fost salvate:
• persoane: 24 (20 adulți și 4 copii) / persoane: 72 (53 adulți și 19 copii)
• bunuri salvate/protejate: 49.104.655 lei / nu s-au cuantificat
• pers. asistate medical: 2.796 (2.507 adulți și 289 copii) / 2.122(1.940 adulți și
182 copii)
• animale salvate: 72 / 34.
Media intervenŃiilor SMURD pe zi a fost de 8 intervenŃii
Cele mai multe intervenții SMURD a înregistrat Detașamentul de pompieri Drobeta
Turnu Severin – 988. Situația celorlalte echipaje SMURD:
- Pichetul de pompieri Strehaia - 666
- Stația de pompieri Vînju Mare - 592
- Garda nr. 1 Orșova
- 249
- Garda nr. 2 Baia de Aramă
- 220
Comparativ cu anul 2014, numărul intervențiilor cu descarcerare la accidente de
circulație a înregistrat o creștere cu 6 intervenții - 35,29 % (de la 17 la 23
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intervenții). În anul 2015, în urma accidentelor de circulație, au fost asistate 37 persoane
(35 adulți și 2 copii), față de anul precedent când au fost asistate cu 12 mai puțin (25).
Timpul de intervenție pentru echipajele SMURD care au intervenit la descarcerare a
fost de 126 minute, iar pentru asistență medicală de urgență 275 de minute.
La finalul anului 2015, 276 de subofițeri operativi au obținut competențe de
paramedic (ceea ce reprezintă 66,5% din totalul personalului operativ al unității), astfel
că la cele 5 substații SMURD este asigurat necesarul de paramedici și rezerve pentru a
interveni la urgențele medicale în zona de competență.
Îndeplinirea cu succes a intervenŃiilor echipajelor SMURD s-a realizat datorită unei
colaborări şi susŃineri din punct de vedere logistic al U.P.U., concretizată prin plata

asigurărilor CASCO la toate cele 6 autospeciale SMURD, asigurarea oxigenului
medical şi achiziŃionarea de tuburi de oxigen pentru stocul SMURD, asigurarea
materialelor sanitare şi tipizate pentru intervenŃie, etc.
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Ca urmare a nerespectării măsurilor preventive pe timpul derulării arderilor de
gunoi, curăŃirii terenurilor, în perioada 01.01 – 31.12.2015 s-au desfășurat 308 intervenŃii
la incendii de vegetaŃie şi altele, faŃă d enumai 46 în anul 2014.. Sursa acestora a fost, în
majoritatea cazurilor, flacăra, iar împrejurarea determinantă - folosirea intenŃionată a

sursei de aprindere pentru a genera incendiul și focul deschis în spaŃii deschise
(2.820,44 ha vegetaŃie uscată, mirişte, lăstăriş şi mărăciniş arse).
În perioada 01.01 – 31.12.2015 s-au înregistrat 263 intervenŃii pentru protecŃia
comunităŃilor. Comparativ cu anul 2014, numărul acestora a scăzut cu 21,26 % (de la
334, la 263).
DistribuŃia intervenŃiilor este următoarea:
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28 misiuni de salvări animale;
8 misiuni pentru protecția mediului;
46 misiuni pentru asigurarea măsurilor PSI (41 la accidente rutiere, 2 la
trenuri deraiate, 1 la aterizarea unui elicopter SMURD, 1 pentru oprirea funcționării
unui aragaz uitat în funcțiune și 1 la un transformator electric);
- 101 misiuni pentru rezolvarea altor situații de urgență ( intervenții pentru
îndepărtarea unor obiecte aflate în pericol de prăbușire - tablă de pe acoperișuri,
copertine, intervenții pentru scoaterea unor cadavre din Fluviul Dunărea și din alte
medii, transportul persoanelor supraponderale etc;
- 80 alarme false, întoarceri din traseu și deplasări fără intervenție.
În perioada 01.01 – 31.12.2015 au fost înregistrate 83 alte situaŃii de urgenŃă. La 75
misiuni au intervenit numai subunităŃile inspectoratului, iar la 8 intervenŃii s-a acŃionat în
cooperare cu serviciile voluntare, astfel:
- 9 asanări de muniŃie;
- 2 distrugeri de muniție;
- 57 intervenŃii de asigurare – supraveghere la evenimente publice de amploare;
- 14 intervenŃii la inundaŃii;
- 1 fenomene meteo periculoase;
FaŃă de aceeaşi perioadă a anului precedent se observă o scădere a numărului de
intervenŃii (< 84), de la 167 la 83 intervenŃii.
Procentul de scădere înregistrat a fost de 51%.
Activitatea de coordonare şi control a serviciilor voluntare şi private pentru situaŃii
de urgenŃă a constat în derularea a 125 controale şi 127 de exerciŃii de verificare
privind capacitatea de intervenŃie a acestora.
În ceea ce privește dotarea serviciilor voluntare cu mijloace și tehnică de
intervenție, în anul 2015 o parte din autoritățile locale au înțeles necesitatea îmbunătățirii
acesteia alocând fonduri pentru achiziționarea mașini și utilaje pentru intervenția în situații
de urgență. Se menține un raport redus în ceea ce privește autospecialele pentru stins
incendii, astfel că din cele 66 de servicii voluntare pentru situații de urgență
existente, doar 9 sunt dotate cu autospeciale de intervenŃie, din care 6 în stare de
funcționare și 3 defecte.
Un alt aspect ce trebuie scos în evidență este încadrarea cu personal a acestor
servicii, întrucât se menține un deficit la numărul de șefii de serviciu încadrați pentru
această funcție (37 dintr-un necesar de 66), precum și a conducătorilor auto (14 dintr-un
necesar de 27).
Referitor la pregătirea serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență,
aceasta a constituit și în anul 2015 un obiectiv important al inspecției de prevenire, astfel
Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Bîcleș și Serviciul
Privat pentru Situații de Urgență al Regiei Autonome pentru Activități Nucleare
s-au calificat pentru al treilea an consecutiv la etapa națională a concursurilor profesionale
obținând locul al III-lea, respectiv al V-lea al clasamentului final.
-
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INSPECTORATULUI DE JANDARMI JUDEłEAN MEHEDINłI
Activitatea Inspectoratului de Jandarmi JudeŃean MehedinŃi în anul 2015 a fost
orientată pentru realizarea direcŃiilor de acŃiune stabilite în Planul strategic instituŃional al
Ministerului Afacerilor Interne 2014 – 2016, Planul de acŃiuni pentru realizarea în judeŃul

MehedinŃi în anul 2015 a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare 2013 – 2016,
Planul strategic instituŃional al Ministerului Afecerilor Interne 2014-2016, Planul de
management al Jandarmeriei Române pentru anul 2015 şi Planul propriu de acŃiuni
întocmit la nivelul inspectoratului urmărindu-se:
- creşterea siguranŃei cetăŃeanului prin combaterea fenomenului infracŃional stradal,
precum şi prin creşterea siguranŃei civice în zona instituŃiilor de învăŃământ preuniversitar;
prevenirea şi combaterea corupŃiei în rândurile personalului la toate nivelurile şi în toate
structurile;
- prevenirea şi combaterea traficului ilicit de droguri şi a celorlalte substanŃe
interzise, participarea la elaborarea unei strategii de prevenire şi combatere a criminalităŃii
în cadrul căreia se vor stabili priorităŃile şi rolul autorităŃilor statului, şcolii, familiei şi ale
societăŃii civile pentru combaterea acestui flagel;
- scăderea dinamicii accidentelor de circulaŃie în rândul personalului, cu prioritate a
celor care au drept consecinŃe pierderea de vieŃi omeneşti;
creşterea eficienŃei activităŃilor pentru soluŃionarea situaŃiilor de urgenŃă prin
îmbunătăŃirea dotării cu utilaje moderne şi perfecŃionarea profesională a cadrelor.
Pornind de la aceste obiective generale, în urma analizei situaŃiei operative
efectuate la nivelul JudeŃului MehedinŃi, Inspectoratul de Jandarmi JudeŃean MehedinŃi a
avut stabilite pentru anul 2015 următoarele obiective principale:
- modernizarea şi eficientizarea managementului organizaŃional şi operaŃional al
structurilor;
- optimizarea capacităŃii operaŃionale şi de intrvenŃie a structurilor de siguranŃă
publică şi pază instituŃională pentru creşterea gradului de siguranŃă şi securitate al
cetăŃeanului;
orientarea pregătirii profesionale continue în concordanŃă cu noile concepte implementate
şi pentru îndeplinirea obiectivelor asumate;
- dinamizarea dispozitivelor de pază în scopul eliminării riscurilor şi
vulnerabilităŃilor de securitate a obiectivelor avute în competenŃă;
o mai bună gestionare a resurselor umane financiare şi logistice prin prioritizarea lor în
funcŃie de complexitatea misiunilor şi dinamica acestora;
- creşterea gradului de încredere şi a vizibilităŃii jandarmeriei în cadrul comunităŃii.

1. CREŞTEREA PERFORMANłEI ACTIVITĂłILOR OPERATIVE:
1.1. Ordine şi siguranŃă publică:
Prin activităŃile specifice desfăşurate în domeniul ordinii şi siguranŃei publice,
efectivele inspectoratului şi-au adus un aport semnificativ la asigurarea unui climat de
ordine şi siguranŃă publică pe teritoriul judeŃului MehedinŃi, precum şi la menŃinerea sub
control a fenomenului infracŃional şi contravenŃional în acest sens avându-se în vedere:
- pregătirea permanentă a personalului cu atribuŃii în domeniul ordinii publice;
- menŃinerea unei legături permanente cu structurile cu atribuŃii pe linia ordinii şi
siguranŃei publice din zona de responsabilitate, în vederea cunoaşterii situaŃiei operative şi
organizării unor misiuni comune, în sistem integrat, potrivit competenŃelor;
- sporirea operativităŃii, a capacităŃii de acŃiune şi intervenŃie a structurii mobile;
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- implicarea efectivelor structurii mobile şi ale grupelor de supraveghere şi ordine
publică în misiuni de menŃinere a ordinii publice în sistem integrat cu efectivele
Inspectoratului de PoliŃie al JudeŃului MehedinŃi;
- acoperirea cu dispozitive de ordine publică a cât mai multor localităŃi din mediul
urban şi rural cu o situaŃie operativă deosebită.
Asigurarea şi restabilirea ordinii publice
În perioada supusă analizei Inspectoratul de Jandarmi JudeŃean MehedinŃi, a
executat un număr de 485 misiuni de asigurare a ordinii publice, comparativ cu 642 în
anul 2014, dintre acestea putând fi enumerate:
- 35 misiuni de asigurare a măsurilor de ordine şi siguranŃă publică cu ocazia
desfăşurării manifestărilor de protest, cu un efectiv de 528 jandarmi;
- 131 misiuni de asigurare a măsurilor de ordine şi siguranŃă publică la manifestări
cultural artistice, religioase, promoŃionale, cu un efectiv de 1050 jandarmi;
- 10 misiuni de asigurare a măsurilor de ordine şi siguranŃă publică la manifestări
sportive, cu un efectiv de 193 jandarmi;
- 50 misiuni privind acțiunile de protecție antiteroristă la obiectivele din
responsabilitate, cu un efectiv de 211 jandarmi;
- 259 misiuni privind alte acțiuni, cu un efectiv de 672 jandarmi;
- 94 misiuni privind intervențiile la alte solicitări, cu un efectiv de 355 jandarmi;
- 69 misiuni, privind intervenŃia pentru aplanarea unor conflicte, cu un efectiv de
330 jandarmi;
- 217 misiuni de asigurare a măsurilor de ordine şi siguranŃă publică cu ocazia
desfăşurării altor activităŃi (capacităŃi de intervenŃie constituite în sprijinul transporturilor
de produse cu caracter special proprii sau care tranzitează zona de responsabilitate a
judeŃului MehedinŃi, etc.), cu un efectiv de 976 jandarmi;
Cele mai semnificative misiuni de asigurare a ordinii publice au fost cele prilejuite
de acŃiunile de protest ale foştilor angajaŃi ai R.A.A.N., acŃiunile de protest generate de
evenimentele din clubul bucureştean ,,Colectiv,, Zilele Severinului, Zilele Orşovei, Zilele
Strehăiene, Festivalul Viei şi Vinului de la Vînju Mare, Sărbătoarea Liliacului de la
Ponoarele și Toamna Severineană.
Participarea la menŃinerea ordinii publice
Inspectoratul de Jandarmi JudeŃean MehedinŃi, a executat un număr de 3.932
misiuni de menŃinere a ordinii publice, comparativ cu 3.300 în anul 2014, dintre acestea
putând fi enumerate:

- 446 misiuni date în competenŃă Jandarmeriei Române, din care:
- 420 acŃiuni de patrulare în zona instituŃiilor de învăŃământ;
- 23 acŃiuni executate în pieŃe, târguri şi oboare sau zone cu potenŃial criminogen ridicat.
- 3 acŃiuni executate în alte zone de interes operativ.

- 3486 misiuni executate în sistem integrat (conform Ordinului M.A.I. nr. 60/2010):
- 1166 misiuni de patrulare executate cu patrule de jandarmi în mediul urban;
- 1861 misiuni de patrulare mixte executate în mediul urban;
- 459 misiuni de patrulare mixte executate în mediul rural.
În executarea acestor misiuni au fost angrenaŃi un număr de 12.721 jandarmi.
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De asemenea s-au executat un număr de 263 acŃiuni în cooperare cu alte instituŃii,
comparativ cu 310 în anul 2014, dintre acestea putând fi enumerate:
- 4 acŃiuni speciale executate în cooperare cu S.C.C.O. MehedinŃi pentru efectuarea unor
acte procedurale sub coordonarea BIICOT;
- 259 acŃiuni executate în cooperare cu alte instituŃii, din care:
- 30 acŃiuni executate în cooperare cu PoliŃia;
- 67 acŃiuni executate în cooperare cu alte structuri ale M.A.I. (PoliŃie de Frontieră, I.S.U.,
O.R.I., PoliŃia T.F.);
- 37 acŃiuni executate în cooperare cu executorii judecătoreşti;
- 49 acŃiuni executate în cooperare cu organele care gestionează activitatea silvică;
- 76 acŃiuni executate în cooperare cu alte instituŃii (I.T.M., C.M.J.);
În executarea acestor misiuni au fost angrenaŃi un număr de 989 jandarmi.
Pe genuri de infracŃiuni constatate în dispozitivele organizate numai cu efective de
jandarmi situaŃia se prezintă astfel:
- 12 fapte de natură penală de furt sau furt calificat conform art. 228-229 Cod Penal, faŃă
de 4 în anul 2014;
- 2 fapte de natură penală de distrugere conform art.253 Cod Penal, la fel ca și în anul
2014;
- 5 fapte de natură penală privind portul sau folosirea de obiecte periculoase conform
art.372 Cod Penal față de 3 în anul 2014;
- 4 fapte de natură penală privind tulburarea ordinii și liniștii publice conform art.372 Cod
Penal față de 0 în anul 2014;
- 14 fapte de natură penală prevăzute la Lg.123/2012 privind energia electrică față de 0
în anul 2014
- 24 fapte de natură penală privind delictele silvice conform art.107 și 109 din Lg.46
/2008 (Cod Silvic) față de 0 în anul 2014;
- 3 fapte de natură penală la Legea 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe,
faŃă de 1 în anul 2014;
- 16 fapte de natură penală la Legea 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului
de droguri, faŃă de 4 în anul 2014;
- 4 fapte de natură penală privind deŃinerea, transportul ori folosirea materiilor explozive
sau orice alte operaŃiuni privind circulaŃia acestora efectuată fãrã drept conform art. 346
alin.1 Cod Penal la fel ca și în anul 2014;
- 10 fapte de natură penală de lovire conform art.193 Cod Penal față de 0 în anul 2014;
- 3 fapte de natură penală de amenințare conform art. 206 Cod Penal față de 0 în anul
2014;
- fapte de natură penală infracțiuni diverse prevăzute de Codul Penal (privind regimul
rutier).
Pe linia prevenirii şi combaterii faptelor antisociale
lucrătorii din cadrul
compartimentului au monitorizat în permanenŃă evoluŃia situaŃiei operative din zona de
competenŃă, fiind executate în acest sens acŃiuni specifice în zone şi medii de interes
operativ.
Cadrele compartimentului au efectuat filmări operative/fotografii pe timpul
executării misiunilor de asigurare a ordinii publice cu ocazia desfăşurării adunărilor publice
şi pe timpul desfăşurării diferitelor competiŃii sportive, fiind urmărite momentele de interes
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operativ dar şi cu ocazia desfăşurării activităŃilor de prevenire sau promovare a imaginii
inspectoratului şi au sprijinit purtătorul de cuvânt pe timpul executării activităŃilor specifice
referitoare la mediatizarea activităŃilor desfăşurate de către jandarmi.
Pe timpul executării misiunilor specifice au fost constatate independent un număr de
107 fapte de natură penală, cu 87 autori, fiind întocmite un număr de 59 dosare cu actele
de sesizare necesare începerii urmăririi penale în conformitate cu prevederile articolului 61
din Codul de Procedură Penală.
De asemenea subofițerul cu atribuții pe linie de probare a faptelor antisociale a
participat la
întocmirea actelor de sesizare și a desfășurat activități specifice la
constatarea faptelor penale, executând fotografii pentru probarea faptelor respective și
întocmind 16 planșe fotografice, acestea fiind puse la dispoziția organelor de urmărire
penală.
În urma constatării faptelor antisociale, au fost introduse în camera de corpuri
delicte a inspectoratului un număr de 499 bunuri/obiecte toate ca urmare a constatării
unor fapte de natură contravenŃională.
În domeniul prevenirii faptelor antisociale în perioada analizată au fost
desfăşurate un număr de 281 activităŃi de prevenire față de 157 în anul 2014 dintre care
40 acŃiuni de prevenire şi combatere a consumului de droguri care au fost executate în
mod independent sau în parteneriat cu Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere
Antidrog sau alte instituții, 82 de acŃiuni de prevenire a violenŃei în şcoli, 152 acțiuni de
prevenire a faptelor antisociale și a criminalității stradale pe timpul unor adunări publice ți
manifestărilor cultural - artistice precum şi 7 acțiuni pe linia prevenirii violenŃei în sport în
apropierea arenelor sportive.
Aceste activități au vizat reducerea faptelor antisociale în zone cu public
numeros, în zona instituțiilor de învățământ precum și prevenirea absenteismului școlar.
Activitățile de prevenire a faptelor antisociale s-au desfășurat în baza unor
programe și parteneriate întocmite între I.J.J. Mehedinți și instituțiile de învățământ cum
ar fi ”Alege să fii Fair Play” „Spune NU Drogurilor”, ”Fii conștient, nu dependent”, ”Stop

violenței în școli! – Indiferența doare”, ” Jandarmii alături de elevi”, ,,Jandarmeria alături
de cetățeni”, ”Jandarmeria – o forță pentru siguranța cetățeanului”
De asemenea în baza planurilor de cooperare încheiate cu I.P.J. MehedinŃi s-a
acŃionat permanent pentru crearea unui climat corespunzător de ordine şi siguranŃă
publică în zona instituŃiilor de învăŃământ, acŃiuni prin care au fost vizate următoarele
aspecte:
- organizarea şi desfăşurarea unor întâlniri cu elevii, cadrele didactice şi reprezentanŃi
ai părinŃilor, ocazii cu care au fost dezbătute şi prezentate unele aspecte de interes pe linia
prevenirii şi combaterii violenŃei în rândul tinerilor, prevenirea şi combaterea consumului
de droguri, prevenirea şi combaterea absenteismului şcolar;
- asigurarea ordinii la manifestările şcolare şi extraşcolare organizate de instituŃiile de
învăŃământ sau organizaŃii ale elevilor, consilierea organizatorilor cu privire la regulile ce
trebuiesc respectate pentru asigurarea climatului de ordine şi siguranŃă pe timpul acestor
manifestări.
ActivităŃile de pregătire anti-infracŃională, anti-victimală şi propagandă juridică se
desfăşoară prin distribuirea de pliante informative, broşuri, materiale didactice,
diseminarea informaŃiilor legislative şi prezentarea temelor specifice în cadrul unor şedinŃe
de pregătire, folosirea sistemului de pregătire tip releu, în instituŃiile de învăŃământ
preuniversitar.
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Pe linia executării actelor procedurale emise de organele de urmărire
penală/instanŃe de judecată s-au executat un număr total de 620 mandate de aducere,
223 mandate fiind materializate prin însoŃirea persoanei la instanŃa de judecată, iar 397
mandate s-au materializat prin întocmirea de procese verbale. Mandatele de aducere au
fost executate în 36 localităŃi.

Serviciul Teritorial al PoliŃiei Frontieră MehedinŃi de pe raza județului
Mehedinți au acŃionat pentru gestionarea problematicii specifice zonei de competenŃă prin
combaterea migraŃiei ilegale şi infracŃionalităŃii transfrontaliere, combaterea contrabandei
şi evaziunii fiscale, executarea supravegherii şi controlului traficului naval la frontiera de
stat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
ActivităŃile stabilite în Extrasul cu principalele activităŃi pentru anul 2015 au fost
aduse la cunoştinŃa întregului personal, au fost extrase din acesta şi puse în practică
conform responsabilităŃilor şi termenelor.
Toate activităŃile au fost executate sau se află în curs de executare pentru a duce la
îndeplinirea obiectivelor şi direcŃiilor de acŃiune stabilite.
Modul lor de executare, cantitativ şi calitativ a fost transmis lunar prin matricele de
monitorizare, structurii care a întocmit planul şi se regăsesc în indicatorii cuprinşi în cadrul
analizei pe birouri şi compartimente, de asemenea şi unele activităŃi care nu au fost
executate in totalitate.
În afara activităŃilor planificate, la nivelul Serviciului Teritorial al PolŃiei de Frontieră
MehedinŃi au fost executate şi alte activităŃi ordonate de eşaloanele superioare sau
determinate de desfăşurarea în ansamblu a activităŃii structurii.
Astfel s-a participat la activităŃi multiple şi de importanŃă majoră prilejuite de
instituirea codurilor de alertă meteorologică şi de intervenŃie la calamităŃi în vederea
salvării persoanelor aflate în dificultate pe fluviul Dunării şi a bunurilor materiale.
S-au făcut intervenŃii tehnice la incidentele survenite la subsistemul de comunicaŃii
fixe, subsistemul radiotelefonic digital TETRA şi subsistemul de supraveghere al frontierei
de stat.
PREVENIREA ŞI COMBATEREA CRIMINALITĂłII
Dinamica situaŃiei operative din zona de responsabilitate s-a caracterizat prin:

- traficul de migranŃi;
- existenŃa traficului de Ńigări dar şi a altor produse accizabile;
- introduceri în Ńară de mărfuri contrafăcute sau interzise la deŃinere;
- cazuri de maşini furate sau fără drept de circulaŃie;
- braconaj piscicol;
- afluenŃa mare de persoane la fluviul Dunărea pentru agrement sau pescuit
sportiv-recreativ;
- poluarea fluviului Dunărea.
Analizând dinamica situaŃiei operative înregistrată în anul 2015, precum şi premisele
evoluŃiei acesteia în perspectivă, Serviciul Teritorial al PoliŃiei de Frontieră MehedinŃi a pus
în aplicare măsurile stabilite prin DispoziŃii ale Inspectoratului General al PoliŃiei de
Frontieră şi Inspectoratului Teritorial al PoliŃiei de Frontieră Timişoara, dar a şi prefigurat
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o serie de acŃiuni proprii care să conducă la protecŃia şi securizarea frontierei de stat a
României în zona de competenŃă.
În perioada analizată s-au desfăşurat:
- 1016 acŃiuni în cooperare cu 2120 misiuni;
- 426 acŃiuni proprii pentru combaterea infracŃionalităŃii transfrontaliere cu 1221 misiuni.
Au fost desfăşurate 30 de activităŃi de cooperare cu organele poliŃiei de frontieră
din Republica Serbia și Republica Bulgaria .
Au fost acordate un număr 29 de avize pentru desfăşurarea unor activităŃi în
zona de frontieră şi au fost avizaŃi 28294 de pescari sportivi pentru practicarea pescuitului
recreativ sportiv în fuviul Dunărea.

Fapte ilegale constatate la frontieră
Au fost constatate 2313 de fapte ilegale ( 434 infracŃiuni şi 1879 de contravenŃii), cele
mai multe înregistrându-se în domeniile contrabandei şi traficului de produse accizabile.
În perioada analizată au fost înregistrate un număr de 247 dosare penale.
În dosarele penale înregistrate în perioada analizată au fost implicate 277 de persoane,
cercetate pentru săvârşirea următoarelor infracŃiuni:
InfracŃiuni

Constituirea sau iniŃierea unui grup infracŃional organizat
Complicitate la furtul unui autoturism
Contrabandă
DeŃinerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal
sau comercializarea pe teritoriul României a produselor
accizabile supuse marcării fără a fi marcate sau marcate
necorespunzător ori cu marcaje false, peste limita a 10.000
Ńigarete
Evaziune fiscală
InfracŃiuni de fals
Braconaj piscicol / DeŃinerea si transportul cantităŃilor de
peşte fără documente de provenienŃă
Trafic de migranŃi
DeŃinere şi operaŃiuni cu substanŃe toxice
Trafic de persoane /exploatare prin muncă
Intrarea sau ieşirea din Ńară prin trecerea ilegală a frontierei de
stat/ tentativa
Ultraj si ameniŃare
Tăinuire
InfracŃiuni la regimul drepturilor de proprietate intelectuală
Regimul circulatie rutiere
Alte infracŃiuni
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5/25
5
117

40

2
124
43
5
10
4
3
8
12
10
8
18

În perioada analizată nu au fost restituite dosare penale în vederea completării
cercetărilor. Apreciem că relaŃia cu organele de parchet este foarte bună în ceea ce
priveşte modul de lucru în cadrul dosarelor penale, îndeosebi cu procurorii din cadrul
D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial MehedinŃi.
MigraŃia ilegală şi traficul de fiinŃe umane
Urmărind îndeplinirea obiectivului prioritar de prevenire a migraŃiei ilegale şi
securizare a frontierei din zona de competenŃă, la nivelul serviciului au fost continuate
măsurile stabilite şi s-au amplificat acŃiunile pentru depistarea şi anihilarea unor grupuri
organizate care au în preocupări migraŃia şi traficul de persoane care activează în zona
de responsabilitate şi cele limitrofe. În luna septembrie poliŃiştii de frontieră mehedinŃeni
au reŃinut un grup de 5 migranŃi irakieni care au trecut ilegal frontiera de stat pe direcŃia
localităŃii Salcia, aceştia fiind returnaŃi autorităŃilor de poliŃie de frontieră bulgare.
Contrabanda
Datorită cerinŃei mari pe piaŃa neagră a produselor de tutun şi alcool şi a măsurilor
de control de la PTF-uri au reapărut cazurile de contrabandă cu asemenea produse la
frontiera verde. Plecând de la analizele de risc efectuate s-au instrumentat 117 infracŃiuni
de contrabandă şi 40 de deŃinere ilegală de produse accizabile, confiscarea mărfurilor de
contrabandă în cazurile depistate şi a mijloacelor folosite.
Cele mai elocvente cazuri au fost instrumentate în lunile ianuarie și martie când poliŃiştii de
frontieră din cadrul Birourilor C.M.I.I.T. au depistat în urma mai multor percheziții
domiciliare 1100 de litri de alcool şi 3100 pachete cu Ńigări .

Traficul cu autoturisme furate
În perioada de referinŃă au fost organizate 14 acŃiuni şi au fost confiscate
12 autoturisme (BMW, Volkswagen, Fiat, Audi, Mercedes și Suzuki) în valoare
de 338230 lei, semnalate ca furate în bazele de date naŃionale.
Traficul cu bunuri de larg consum, metale preŃioase şi obiecte de patrimoniu
Fenomenul se menŃine în continuare crescut, persoanele implicate, atât cetăŃeni români
cât şi străini, având în intenŃie eludarea legii vamale, pentru obŃinerea de profituri
substanŃiale din vânzarea bunurilor transportate pe piaŃa neagră. Ca tendinŃă pentru
perioada următoare vă informăm că persoanele care fac trafic cu produse supuse accizării
s-au reorientat şi aduc aceste bunuri din nordul şi estul Ńării.
În perioada analizată au fost depistate bunuri în valoare totală de aproximativ 510000
lei, care au fost reŃinute în vederea confiscării. Mărfurile constau în 14332 pachete cu
Ńigări, 1553 litri alcool, 11997 comprimate de substaŃe interzise, 12 autoturisme, 351
articole de îmbrăcăminte, 375 kg. de peşte, 12,5 kg de tutun vrac, 129 litri de pesticid, 53
cartuşe şi 17 cartușe de vânătoare, 1080 de produse cosmetice, 4 ambarcaŃii, 2 motoare
de barcă și 70 de unelte de pescuit.
Punctele de trecere a frontierei Porțile de Fier I și Porțile de Fier II au fost
tranzitate de peste 1223979 de persoane și 347750 mijloace de transport reprezentând o
creştere cu 10% faŃă de aceiaşi perioadă a nului trecut. Punctele de Trecere a Frontierei
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Port Drobeta Turnu Severin şi Port Orşova au fost tranzitate de 6668 de persoane şi 2100
de nave toate fiind monitorizate de Biroul de Supraveghere şi Control Naval.
În această perioadă, 3 persoane date în urmărire generală pentru săvârșirea
unor infracțiuni au fost reținute în punctele de trecere a frontierei acestea fiind predate
organelor de poliție pentru depunerea în centrele de detenție.
ACłIUNI DE SALVARE
O importantă latură activităŃii PoliŃiei de Frontieră este şi salvarea persoanelor şi
ambarcaŃiilor aflate în dificultate pe fluviul Dunărea.
Astfel în această perioadă poliŃiştii de frontieră mehedinŃeni au salvat 11 persoane
aflate în dificultate sau pericol de înec pe fluviul Dunărea. În acest sens exemplificăm
două cazuri când poliŃiştii de frontieră mehedinŃeni au intervenit oportun pentru salvarea
unor pescari şi turişti.
În luna iunie 2015, poliŃiştii de frontieră din cadrul Sectorului PoliŃiei de Frontieră
Drobeta Turnu Severin au intervenit cu o ambarcaŃiune rapidă de intervenŃie, şi au salvat
trei cetăŃeni români, doi adulŃi şi un minor, în vârstă de 7 ani, care rămăseseră izolaŃi în
Ostrovul Golu (km fluvial 942 al Dunării) din cauza condiŃiilor meteo nefavorabile navigaŃiei
iar în luna iulie echipajul unei ambarcaŃiuni de patrulare şi intervenŃie a poliŃiei de
frontieră din cadrul Sectorului PoliŃiei de Frontieră Gârla Mare a salvat doi cetăŃeni
austrieci aflaŃi pe un velier, care eşuase pe un banc de nisip şi care se afla în pericol de a
se înclina, deteriora şi scufunda în apropierea portului Gârla Mare (km. fl. 840 al Dunării).
AmbarcaŃia de agrement eşuase în bancul de nisip din cauza curentului puternic şi apelor
scăzute ale fluviului Dunărea şi se afla în imposibilitatea de a naviga.
Structurile Poliției de Frontieră Mehedinți cooperează activ cu celelalte instituŃii cu
atribuŃii în asigurarea ordinii şi liniştii publice: IPJ Mehedinti, IJJ Mehedinti, SIPI Mehedinti,
DRV Craiova, Biroul Vamal PF I, InspecŃia Piscicolă, ARR, AND.
De asemenea, în anul 2016 prioritățile structurilor Poliției de Frontieră Mehedinți
vor viza combaterea migraŃiei ilegale, prevenirea și combaterea contrabandei și evaziunii
fiscale, a traficului cu autoturisme furate și asigurarea unui climat de ordine şi siguranŃă
publică în sistem integrat în zona de frontieră alături de celelalte structuri ale Ministerului
Afacerilor Interne.
Raportul privind starea economico-socială a județului Mehedinți în anul
2015, redă un aspect general asupra stării economice și reflectă evoluția principalilor
indicatori economici, sociali și culturali la nivelul județului.
Acest raport, a fost elaborat pe baza datelor furnizate de serviciile publice
deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale
din subordinea Guvernului României, organizate la nivel teritorial.
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