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Lucrarea cuprinde stadiul de implementare pe semestrul I 2014 a Planului de actiuni pe anul
2014 pentru realizarea în judeŃul Mehedinti a obiectivelor guvernamentale ce sunt cuprinse în
Programul din 11 martie 2014 asupra căruia Guvernul şi-a angajat răspunderea în temeiul art. 114
alin. (1) din ConstituŃia României în şedinŃa comună a Camerei DeputaŃilor şi Senatului.
AcŃiunile realizate de către serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte
organe ale administraŃiei publice centrale organizate la nivelul judeŃului MehedinŃi precum şi ale
unităŃilor din subordinea ministerelor care nu sunt servicii publice deconcentrate, ale unităŃilor
administrativ teritoriale sunt structurate pe următoarele capitole:
1. Agricultură
10. Mari Proiecte de Infrastructură
2. Ape şi Păduri
11. Mediu
3. Cultură
12. Muncă
4. Dezvoltare si AdministraŃie
13. Dialog Social
5. EducaŃie
14. Sănătate
6. Energie
15. Tineret şi Sport
16. Transporturi
7. FinanŃe
8. Industrie,
ComerŃ
şi
17. Turism, IMM-uri şi Mediul de
Competitivitate
Afaceri
9. Interne
18.MinorităŃi
Capitolul Agricultura: DirecŃia pentru Agricultură MehedinŃi a verificat şi transmis date
către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale privind efectivele de animale pe specii şi
categorii la nivel de judeŃ şi a verificat modul de respectare a legislaŃiei în domeniul agriculturii
ecologice, vitivinicol, legume fructe, fertilizanŃi, industrie alimentară.
APIA-Centrul JudeŃean MehedinŃi a desfăşurat în primul semestru al anului 2014 activitatea
de primire a cererilor de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaŃă, primindu-se 31.678 cereri de
plată pentru o suprafaŃă agricolă de 184.750 ha şi a definitivat etapa procedurală de autorizare la
plată a cererilor de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaŃă aferente anului 2013.
În conformitate cu dispoziŃiile HG nr.600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare
alimentare care provin din stocurile de intervenŃie comunitare destinate categoriilor de persoane
cele mai defavorizate din România, au fost efectuate controale la depozitul SC ASTRA SA şi la
cele şase primării din judeŃ stabilite în eşantionul de control ca destinatar final.
De asemenea, au fost acordate plăŃile pentru sprijinul acordat pe cap de animal specia
ovine/caprine şi pentru sprijinul acordat exploataŃiilor de bovine pentru campania 2013, respectiv
pentru 3400 cereri pentru specia bovine şi 222 cereri pentru specia ovine/caprine din zone
defavorizate.
Oficiul JudeŃean de PlăŃi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit MehedinŃi a organizat întâlniri
cu potenŃialii beneficiari la nivelul fiecărei comune pe tema „Informarea beneficiarilor sau
potenŃialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. Să cunoaştem
noutăŃile apărute în fişele măsurilor acreditate.” De asemenea a instrumentat 2.345 cereri de plată
pentru toate măsurile, 16 dosare de achiziŃii simple şi 40 dosare de plată pe eşantion APIA, au fost
întocmite şi transmise către beneficiari 420 notificări în vederea impulsionării depunerii dosarelor
de plată şi respectării termenelor previzionate de către beneficiar.
Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice MehedinŃi a executat studii pedologice şi
agrochimice atât în vederea realizării, reactualizării sistemului naŃional şi judeŃean de monitorizare
sol-teren pentru agricultură pentru teritoriul administrativ Vânju Mare cât şi pentru diversi
beneficiari particulari.
DirecŃia Sanitar Veterinară şi pentru SiguranŃa Alimentelor MehedinŃi a efectuat controale
oficiale în 370 de unităŃi supuse controlului pentru siguranŃa alimentelor, s-au efectuat 77 de
evaluări şi clasificari în funcŃie de risc şi 903 inspecŃii pentru verificarea modului în care sunt
respectate normele de producŃie şi comercializare a produselor alimentare de origine non animală,
dispunându-se 50 avertismente, 5 amenzi contravenŃionale, 1 OSA, 19 OIA.
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Depistarea principalelor boli transmisibile la om prin manipularea şi consumul produselor
de origine animală s-a realizat prin numărul de inspectii si recoltari de probe raportat la numarul de
animale taiate ( fiind sacrificate in abator un numar de 817 bovine si recoltate un numar de 382
probe pentru ESB, 306 suine si 135 ovine).
In cursul semestrului I 2014, din cei 241 porci sacrificati in gospodariile populatiei si
examinati trichineloscopic a fost depistat 1 (unu) caz pozitiv.
S-au inregistrat sanitar veterinar 22 producători agricoli pentru vânzarea directă de miere, 3
producatori particulari pentru vanzarea laptelui prin intermediul dozatorului , iar pentru vânzarea
cu amănuntul 123 obiective dupa cum urmeaza: 45 stupine, 15 unitati de alimentatie publica, 5
laboratoare cofetarie – patiserie, 51 magazine alimentare, 1 centru prelucrare lapte integrat in
exploatatie, 1 (una) pescarie, 2 cantine , 3 depozite alimentare.
Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea SeminŃelor şi Materialului Săditor MehedinŃi a
verificat baza materială a agenŃilor economici în vederea eliberării autorizaŃiilor de producere,
prelucrare şi comercializare a seminŃelor şi materialului săditor (7 controale in vederea eliberarii
unui numar de 9 autorizatii), a monitorizat agenŃii economici autorizaŃi pentru producerea,
prelucrarea şi comercializarea seminŃelor în vederea respectării de către aceştia a normelor şi
regulilor privind producerea, prelucrarea, controlul, certificarea şi comercializarea seminŃelor şi
materialului săditor. S-a efectuat monitorizarea la un număr de 31 agenŃi economici prin 46 fise de
monitorizare.
De asemenea ITCSMS a efectuat inspecŃiile în cîmp a culturilor semincere conform normelor
în vigoare şi asigurarea cadrului organizatoric pentru controlul şi certificarea seminŃelor din punct de
vedere al identităŃii, purităŃii varietale şi stării sanitare. S-a controlat suprafata de 570 ha.
Filiala MehedinŃi a AgenŃiei NaŃionale a ÎmbunătăŃirilor Funciare a executat lucrări în
valoare de 659.135,84 lei la proiectul ce îşi propune eliminarea excesului de umiditate si
regularizarea scurgerilor de pe versanŃi in zona Stângăceaua - Gura Motrului.
Capitolul Cultură: DirecŃia pentru Cultură a Ńinut evidenŃa şi a declanşat procedurile de
clasare/declasare a monumentelor istorice, a monitorizat intervenŃiile la monumentele istorice şi în
zonele de protecŃie ale acestora sau în zone construite protejate şi a verificat existenŃa autorizaŃiilor
de construire sau desfiinŃare.
De asemenea, DirecŃia pentru Cultură a analizat documentaŃiile depuse de solicitanŃi şi le-a
pregătit în vederea prezentării acestora la şedinŃele Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 11
Tg. Jiu si la Comisia Nationala a Monumentelor Istorice: PUZ Insula Simian, construire clopotnita
zona protectie Biserica Ciovarnasani, Extindere Centru de Dializa RENAMED, Construire lacas
cult Schela Cladovei, Construire Centru de informare turistica comuna Izvoru Barzii, Analiza
documentatie pemtru avizare LEA 220kw Ostrovu Mare - RET – Transelectrica (trim. I),
Restaurarea si punerea in valoare a ansamblului de cule de la Cerneti – cula lui Tudor Vladimirescu
si Cula lui Nistor, PUG Izvoru Barzii, PUG Hinova, Reabilitare camin cultural Gardaneasa, sat
Ponoarele.
Primăria municipiului Dr. Tr.Severin a schimbat în bine faŃa Pădurii Crihala în cadrul
proiectului Dezvoltarea activitatilor transfrontaliere in domeniul cultural si sportiv.
Capitolul Dezvoltare şi AdministraŃie : Primăria municipiului Drobeta Turnu Severin a
reabilitat sediul pentru impozitele şi taxele locale, a reabilitat ştrandul municipal Schela şi a realizat
sistemul de drenare a pelor pluviale în parcul Popa Şapcă.
Capitolul EducaŃie: Inspectoratul Şcolar JudeŃean MehedinŃi a realizat investiŃii în resursa
umană prin cursuri de pregătire privind obŃinerea definitivatului şi a gradelor didactice, a desfăşurat
cursuri de perfecŃionare prin Casa Corpului Didactic, a transmis către MEN propunerile de investiŃii
necesare în baza materială a învăŃământului, a luat măsuri de reducere a abandonului şcolar.
Capitolul FinanŃe: AdministraŃia JudeŃeană a FinanŃelor Publice a urmărit cresterea
nivelului realizarii veniturilor bugetare prin promovarea unor masuri de imbunatatire a colectarii si
a gradului de informatizare a activitatilor de executare silita, prin aplicarea tuturor metodelor de
incasare si executare silita prevazute de Codul de Procedura Fiscala şi a dinamizat actiunile de
urmarire si executare silita a contribuabililor rau-platnici, in scopul prevenirii diminuarii artificiale a
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patrimoniului sau instrainarii acestuia in vederea sustragerii de la aplicarea masurilor de executare
silita.
În semestrul I 2014 la nivelul AdministraŃia JudeŃeană a FinanŃelor Publice MehedinŃi au fost
colectate venituri la bugetul general consolidat de 229,33 mil. lei (exclusiv încasări în vamă) faŃă de
28,,76 mil . lei program stabilit de Ministerul FinanŃelor Publice, rezultând un grad de realizare de
81,86%. Nerealizarea programului de încasări se datorează următoarelor aspecte:
-Spitalul JudeŃean de UrgenŃă MehedinŃi, care începând cu luna septembrie 2013 şi până în
prezent, întâmpină greutăŃi în achitarea în totalitate şi la termen a obligaŃiilor datorate bugetului
general consolidat. Astfel, faŃă de o obligaŃie declarată de plată scadentă la data de 25.06.2014
de2,14 mil. lei SJU MehedinŃi a achitat doar 1,3 mil.lei care a stins din obligaŃiile aflate în sold la
31.05.2014. La data de 30.06.2014 această situaŃie publică înregistrează arierate bugetare totale de
4,99 mil. lei.
-începând cu luna ianuarie 2014 Regia Autonomă pentru ActivităŃi Nucleare şi-a mutat sediul
fiscal la AJP MehedinŃi. De la deschiderea procedurii insolvenŃei şi până în prezent s-au înregistrat
obligaŃii de plată îîn sumă totală de 55.761.481 lei ce figurează neachitate în prezent.
În semestrul I 2014 au fost iniŃiate 441 acŃiuni din care: inspecŃii fiscale generale -61, inspecŃii
fiscale parŃiale – 272, controale inopinate – 29, controale încrucişate – 50, cercetări la faŃa locului 29, urmare cărora s-au emis 324 decizii de impunere pentru 35.327.180 lei sume suplimentare
debite şi 14.988.100 lei sume suplimentare reprezentând accesorii.
Capitolul Mari Proiecte de Infrastructură: Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a
înregistrat şi soluŃionat în primul semestru al anului 2014: 128 cereri privind documentaŃii tehnice,
5.344 cereri privind documentaŃii cadastrale, 2.831 cereri furnizare informaŃii, 40.165 lucări pe
serviciul publicitate imobiliară.
În aplicarea Legii 165/2013 au fost depuse la OCPI documentaŃiile întocmite potirivt legii
pentru toate unităŃile administrativ teritoriale. Constatându-se faptul că sectorul zero nu a fost
modificat în comparaŃie cu cele trmis de către ANCPI documentaŃiile au fost returante către
comisiile locale în vederea clarificării acestei situaŃii.
În urma şedinŃei de zonă organizate de către ANCPI în data de 30.05.2014, OCPI MehedinŃi a
procedat în data de 02.06.2014 la convocarea persoanelor fizice/juridice autorizate şi predarea către
acestea a noilor reglementări cu privire la forma anexelor prevăzute de HG 401/2013 precum şi cu
modul de întocmire a acestora. În prezent, în evidenŃele OCPI MehedinŃi figurează ca redepuse spre
verificare documentaŃiile întocmite de către 65 comisii locale de inventarire. În urma verificărilor 7
documentaŃii au fost returnate cu observaŃii privind ceconcordanŃe de formă şi mod de completare a
anexelor, 26 se află în lucru iar 32 de documentaŃii au fost transmise la CNC pentru verificarea
topologiei.
Capitolul Mediu: Pe parcursul semestrului I al anului 2014, Serviciul Comisariatul JudeŃean
MehedinŃi al Gărzii NaŃionale de Mediu a efectuat 499 controale la obiective planificate si
neplanificate, din care 157 controale planificate si 342 controale neplanificate.
In semestrul I al anului 2014 s-au efectuat actiuni de control în comun cu ale instituŃii
publice dupa cum urmeaza:
- Impreuna cu SGA Mehedinti, Inspectoratul Pentru Situatii de Urgenta „Drobeta” al
judetului Mehedinti si APM Mehedinti s-au efectuat un numar de 64 controale la administratiile
publice locale pentru verificarea starii de salubrizare a localitatilor si cursurilor de apa.
- Impreuna cu reprezentantii Directiei Generale de Politie Locala - Drobeta Turnu Severin sau efectuat 23 controale, privind verificarea respectarii conditiilor privind exploatarile de masa
lemnoasa.
De asemenea, Serviciul Comisariatul JudeŃean MehedinŃi al Gărzii NaŃionale de Mediu a
efectuat: 34 controale la institutiile publice privind implementarea si respectarea legislatiei privind
colectarea selectiva a deseurilor, reglementata de catre Legea nr. 132 /2010; 17 controale la agentii
economici care desfasoara activitati de exploatare agregate minerale; 3 controale la obiectivele care
intra sub incidenta HG 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de
emisii de gaze cu efect de sera, in vederea verificarii planului national de alocare privind
certificatele de emisii de gaze cu efect de sera pentru perioada 2008 – 2012.
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In semestrul I al anului 2014, comisarii GNM – CJ Mehedinti au aplicat 49 sanctiuni
contraventionale, din care 22 amenzi in valoare de 271.000 lei si 27 avertismente, au fost primite si
solutionate un numar de 45 de reclamatii privind cazuri de incalcare a legislatiei de mediu.
Principalele activităŃi ale AgenŃiei pentru ProtecŃia Mediului MehedinŃi, în semestrul I 2014,
au constat în:
- emiterea avizelor/acordurilor/autorizaŃiilor de mediu pentru activităŃile cu impact asupra
mediului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare:
- Avize de mediu pentru planuri si programe - 4
- Plan/program adoptat fara aviz de mediu: - 7
- Decizii etapa de incadrare ( fara EIM si fara EA) – 36
- Autorizatii de mediu fără Bilant de mediu - 22
- Autorizatii de mediu revizuite – 49
- Respingeri solicitari autorizaŃii de mediu – 4
- Acorduri de mediu - 5
- Respingeri solicitari acorduri de mediu – 9
- Transfer de autorizatii – 12
- continuarea monitorizării la nivel local a Ariilor Speciale de Conservare – arii de
importanŃă comunitară - şi a Ariilor de ProtecŃie Specială Avifaunistică, în scopul conservării
ReŃelei Ecologice Europene de arii naturale protejate „Natura 2000”;
- continuarea monitorizării factorilor 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;
Capitolul Muncă: AgenŃia JudeŃeană pentru Ocuparea ForŃei de Muncă a mediat pentru
ocuparea unui loc de munca vacant 5.005 persoane şi a organizat in cursul semestrului I 2014 burse
ale locurilor de muncă la cererea pieŃei muncii în datele de 26, 27.02 2014 în Dr.TR.Severin, Baia
de Aramă şi Vânju Mare, în urma cărora au fost încadraŃi în muncă 132 şomeri şi o bursă generală a
locurilor de muncă în data de 25.04.2014 în urma căreia au fost încadraŃi în muncă 61 şomeri.
AgenŃia JudeŃeană pentru PlăŃi şi InspecŃie Socială MehedinŃi a gestionat eficient fondurile ce
le administrează, repartizate lunar potrivit fundamentării, realizând activitatea de evidenŃă contabilă
a execuŃiei bugetare potrivit bugetului alocat.
În domeniul relaŃiilor de muncă, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă, în semestrul
I din 2014 s-a concretizat în:
- Efectuarea de controale la 1.161 angajatori din municipiu şi din localităŃile judeŃului;
- Identificarea a 24 angajatori care practica munca fără forme legale;
- Depistarea a 71 persoane care prestau „muncă la negru”;
- Aplicarea a 24 sancŃiuni contravenŃionale (amenzi în valoare totală de 380.000 lei)
angajatorilor care practicau munca nedeclarată ;
- Aplicarea altor 151 sancŃiuni contravenŃionale (valoarea totală a amenzilor fiind de
50.000 lei) pentru încălcarea altor prevederi legale prevăzute de Codul Muncii,
republicat, Legea 108/1999, republicată, pentru înfiinŃarea şi organizarea InspecŃiei
Muncii, HG 500/2011 modificată şi completată, privind întocmirea şi completarea
registrului general de evidenŃă a salariaŃilor;
- Dispunerea a 254 măsuri cu termene de realizare în vederea remedierilor
deficienŃelor constatate în aplicarea şi respectarea de către angajatori a prevederilor
legale în vigoare;
- Primirea şi rezolvarea a 141 de petiŃii cu privire la munca fără forme legale,
neacordarea salariului, a concediului de odihnă, vechime în muncă etc.
În semestrul I din anul 2014 au fost sancŃionaŃi 165 angajatori aplicându-se 180 sancŃiuni
contravenŃionale, valoarea totală a amenzilor fiind în sumă de 430.000 lei.
În domeniul securităŃii şi sănătăŃii în muncă, în semestrul I al anului 2014, inspectorii de
muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă MehedinŃi au efectuat un număr de 800
inspecŃii de control, constatând 500 abateri de la legislaŃia în vigoare, dispunând un număr de 500
măsuri pentru remedierea acestor deficienŃe.
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Pentru abaterile constatate în acest domeniu s-au aplicat un număr de 500 sancŃiuni
contravenŃionale din care 23 amenzi în valoare totală de 167.000 lei şi a fost oprit din funcŃiune un
echipament de muncă şi sistate trei activităti .
În semestrului I al anului 2014 pe raza judeŃului nostru au avut loc 3 evenimente în care şiau pierdut viaŃa trei persoane încadrate la angajatori din afara judeŃului şi 10 evenimente încadrate
ca accidente cu incapacitate de muncă temporară.
Capitolul Sănătate: DirecŃia de Sănătate Publică a monitorizat modul în care spitalele
respectă criteriile de calitate ale actului medical, a colectat indicatorii programelor de sănătate, a
monitorizat evoluŃia indicatorilor de natalitate, mortalitate, a supravegheat şi controlat bolile
transmisibile prioritare şi a lua masuri de combatere a focarelor.
Primăria municipiului Orşova împreună cu spitalul municipal Orşova a terminat în acest an
reabilitarea spitalului cu fonduri europene.
Comisariatul JudeŃean pentru ProtecŃia Consumatorilor a protejat consumatorii împotriva
riscului de a achiziŃiona produse periculoase care ar putea să le afecteze viaŃa, sănătatea sau
securitatea, prin 756 acŃiuni de control. Valoarea produselor neconforme s-a ridicat la suma de
5.323.962 lei, valoarea produselor oprite definitiv de la comercializare – 50.146 lei, valoarea
amenzilor aplicate -1.641.950 lei, valoarea amenzilor încasate 236.300 lei. În semestrul I 2014 s-au
prelevat 5 probe pentru verificarea parametrilor declraŃi de producător din care 1 probă a fost
neconformă.
Capitolul Transporturi – SecŃia Drumuri NaŃionale Dr.Tr.Severin, în primele 3 luni ale
anului 2014 a acŃionat pentru prevenirea si combaterea lunecusului precum si deszapezirea
drumurilor. Incepand cu data de 01.04.2014 a fost demarat programul de punere in ordine a
drumurilor nationale pentru sezonul estival 2014 în cadrul căruia au fost executate 2500 mp
plombari gropi pe DN67 si DN6A; decolmatate si curatate 20.000 ml de santuri si podete in vederea
asigurarii scurgerii apelor din zona drumurilor; intretinute prin curatire a caii de rulare si a
trotuarelor un numar de 27 poduri; refăcut marcajul rutier pe DN6 intre Ciochiuta si Dr.Tr.Severin;
efectuate o igienizare a zonei drumului prin curatirea locurilor de parcare, strangerea gunoiului de
pe zona drumului precum si cosirea vegetatiei;
O mare atentie in acesta perioada s-a indreptat catre inventarierea si verificarea tuturor
utilizatorilor zonei drumului in ceea ce priveste respectarea prevederilor O.G.43/1997 cu referire la
realizarea sau amplasarea in zona drumului a oricarei constructii sau instalatii numai cu acordul
administratorului drumului.
La sfarsitul lunii iunie a demarat lucrarea de intretinere periodica “Tratament bituminos
executat la rece DN 56B km 0+000-13+000” intre Hinova si Devesel ce vor fi finalizate la
jumatatea lunii iulie 2014.
De asemenea au fost inaintate catre DRDP Craiova comenzi in vederea continuarii
tratamentului bituminos pana la limita DN56B in loc.Tiganasi precum si pentru efectuarea a 13.000
mp reparatii asfaltice in vederea aducerii carosabilului la o stare cat mai buna de circulatie.
Capitolul Turism, IMM-uri şi mediul de afaceri:
Primăria municipiului Drobeta Turnu Severin a realizat proiectul „Promovarea atracŃiilor
turistice în zona de graniŃă Drobeta”, iar Primăria municipiului Orşova a depus 2 proiecte în
domeniul turismului „Agrement la golful Cernei” la care s-a respins contractarea şi „Centru
NaŃional de Informare şi Promovare Turistică” care se află în curs de contractare. În ceea ce
priveşte mediul de afaceri, Primăria municipiului Orşova a realizat întâlniri cu mediul de afaceri din
municipiu si din zonă pentru identificarea problemelor cu care se confruntă şi a soluŃionat operativ
dificultăŃile întâmpinate de către investitori.
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STADIUL DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE ACTIUNI PE ANUL 2014 PENTRU REALIZAREA ÎN JUDEłUL
MEHEDINTI A OBIECTIVELOR CUPRINSE ÎN PROGRAMUL DE GUVERNARE, IN SEMESTRUL I 2014
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

AcŃiuni prevăzute a se realiza în 2014
CAPITOLUL I. AGRICULTURĂ
Implementarea şi actualizarea datelor din
Registrul PlantaŃiilor Viticole
Verificarea documentaŃiilor şi avizarea acestora în
vederea scoaterii terenurilor din circuitul agricol
Identificarea şi înregistrarea producătorilor din
agricultura ecologică
Monitorizarea preŃurilor produselor agroalimentare
din pieŃe şi oboare cât şi de pe piaŃa liberă.
Transmiterea datelor operative şi de statistică la
termenele solicitate
Eliberarea certificatelor fitosanitare
Efectuarea inspecŃiilor fitosanitare şi a analizelor
specifice de laborator în vederea eliberării paşaportului fitosanitar şi a certificatelor fitosanitare
Verificare şi transmitere date privind efectivele de
animale pe specii şi categorii la nivel de judeŃ
Verificarea modului de respectare a legislatiei in
domeniul industriei alimentare
Verificarea modului de respectare a legislatiei in
domeniul vitivinicol

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii
DirecŃia pentru
Agricultură MehedinŃi
DirecŃia pentru
Agricultură MehedinŃi
DirecŃia pentru
Agricultură MehedinŃi
DirecŃia pentru
Agricultură MehedinŃi
DirecŃia pentru
Agricultură MehedinŃi
DirecŃia pentru
Agricultură MehedinŃi
DirecŃia pentru
Agricultură MehedinŃi
DirecŃia pentru
Agricultură MehedinŃi
DirecŃia pentru
Agricultură MehedinŃi
DirecŃia pentru
Agricultură MehedinŃi
6

Termen de
realizare

Stadiul de implementare
pe semestrul I 2014

Permanent

Realizat

Permanent

Realizat

Permanent

Realizat

Permanent

Realizat

Permanent

Realizat

Permanent

Realizat

Permanent

Realizat

Permanent

Realizat

Permanent

Realizat

Permanent

Realizat

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I
2014

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

11

Verificarea modului de respectare a legislatiei in
domeniul legume fructe
Verificarea modului de respectare a legislatiei in
domeniul fertilizantilor si OMG-urilor
Cresterea calitatii transparentei in relatia cu
cetatenii si accesului la serviciile publice
Informarea şi sprijinirea producătorilor agricoli din
sectorul vegetal privind acordarea de subvenŃii de
la bugetul de stat şi a producătorilor agricoli din
sectorul zootehnic prin plăŃi naŃionale directe
complementare pentru speciile de bovine,
ovine/caprine
Înscrierea în Registrul fermelor ca element
component al Sistemului Integrat de Administrare
şi Control, în vederea identificării fermierilor care
pot beneficia de sprijin comunitar
Intretinerea Registrului fermelor

DirecŃia pentru
Agricultură MehedinŃi
DirecŃia pentru
Agricultură MehedinŃi
DirecŃia pentru
Agricultură MehedinŃi
APIA Centrul Judetean
Mehedinti

Permanent

Realizat

Permanent

Realizat

Permanent

Realizat

Permanent

Realizat

APIA Centrul Judetean
Mehedinti

11.06.2014

Realizat

APIA Centrul Judetean
Permanent
Mehedinti
Alocarea eficientă a resurselor bugetare pentru sprijinirea producătorilor agricoli
Derularea campaniei de primire a cererilor privind APIA Centrul Judetean
platile nationale directe complementare (PNDC) in
Mehedinti
2014
sectorul zootehnic, vegetal, culturi energetice si
zahar in temeiul OUG nr. 125/2006
Acordarea platilor in baza cererilor de solicitare a
APIA Bucuresti
schemelor
de
plăŃi
naŃionale
directe APIA Centrul Judetean
14.04.2014
complementare în sectorul zootehnic la specia
Mehedinti
bovine din zonele defavorizate pentru C 2013
APIA Bucuresti
Acordarea platilor in baza cererilor de solicitare a
schemelor
de
plăŃi
naŃionale
directe APIA Centrul Judetean
11.04.2014
complementare în sectorul zootehnic la specia
Mehedinti
bovine, prima pe cap de animal pe C 2013

Realizat

12
13
14

15

16

17

18

19

7

Realizat

Realizat

Realizat

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

20

21

22

23

24

25

26

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I
2014

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Acordarea platilor in baza cererilor de solicitare a
schemelor
de
plăŃi
naŃionale
directe
complementare în sectorul zootehnic la specia
bovine, prima pe cap de animal pe C 2013
Acordarea platilor in baza cererilor de solicitare a
schemelor
de
plăŃi
naŃionale
directe
complementare în sectorul zootehnic la speciile
ovine/caprine din zonele defavorizate pentru
Campania 2013
Accesarea FEGA privind acordarea de ajutoare
specifice producatorilor agricoli, crescatori de vaci
de lapte din zona defavorizata si producatorilor
agricoli care practica agricultura ecologica

APIA Bucuresti
APIA Centrul Judetean
Mehedinti

Eliberarea acordurilor rectificative pentru
finanŃarea prin rambursare a diferenŃei de acciza la
motorina
Favorizarea consumului de lapte de catre copiii din
institutiile scolare beneficiare, conform OUG
96/2002, Regulamentelor (CE) nr.1234/2007,
nr.657/2008.
Incurajarea consumului de fructe in scoli sa
promoveze formarea de obiceiuri alimentare
sanatoase precum si prevenirea diferitelor afectiuni
de sanatate (diabet, boli cardiovasculare si
obezitate infantila) conform OUG 24/2010
Finalizarea verificării deconturilor justificative
masura 215 PlăŃi în favoarea bunăstării animalelor
pachet a) porcine şi pachet b) păsări

Termen de
realizare

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

16.05.2014

Realizat

APIA Bucuresti
APIA Centrul Judetean
Mehedinti

16.05.2014

Realizat

APIA Bucuresti
APIA Centrul Judetean
Mehedinti

31.05.2014

Realizat

20.01.2014

Realizat

APIA Bucuresti
APIA Centrul Judetean
Mehedinti
APIA Bucuresti
APIA Centrul Judetean
Mehedinti

Semestrial/anual

Nerealizat

APIA Bucuresti
APIA Centrul Judetean
Mehedinti

Semestrial/anual

Nerealizat

APIA Centrul Judetean
Mehedinti

22.02.2014

Realizat

8

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Consiliul
Judetean nu a
depus cerere
pe sem I
Consiliul
Judetean nu a
depus cerere
pe sem I

Nr.
crt.
27

28

29

30
31

32

33

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I
2014

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Mentinerea
stabilitatii
si
functionalitatii
sistemului de administrare a cotei de lapte in
conformitate cu Regulamentul CE nr.228/2008
Aplicarea prevederilor cu privire la acordarea unui
sprijin financiar pentru programele de restructurare
si reconversie a plantatiilor viticole

APIA Bucuresti
APIA Centrul Judetean
Mehedinti
APIA Centrul Judetean
Mehedinti,
D.A. Mehedinti
O.N.D.O.V., I.S.C.T.V.
APIA Centrul Judetean
Mehedinti
APIA Bucuresti

Asigurarea functionarii eficiente a sistemului de
control a activitatilor centrului judetean, in
conformitate cu prevederile europene si nationale
privind asigurarea asistentei financiare prin FEGA,
FEADR si Bugetul National
Acordarea plăŃilor directe pe suprafaŃă –SAPS
finanŃate din fonduri europene şi a aplăŃilor
naŃionale directe complementare Campania
2014
Sesiuni de informare a fermierilor
Programarea fermierilor pentru depunerea cererilor
unice de plata
Primirea cererii de plata pe suprafata; Consilierea
fermierilor in scopul identificarii corecte a
parcelelor; Digitizarea parcelelor in IPA-on-line;
Realizarea controlului vizual al cererii
Preluarea datelor aferente cererilor unice de plata
din aplicatia IPA on-line , transferul lor in baza de
date IACS si verificarea introducerii in baza de
date IACS a cererii unice de plata si a
documentelor aferente

APIA Centrul Judetean
Mehedinti
APIA Bucuresti
APIA Centrul Judetean
Mehedinti
APIA Centrul Judetean
Mehedinti si centrele
locale
APIA Centrul Judetean
Mehedinti si centrele
locale
APIA Centrul Judetean
Mehedinti si centrele
locale

9

Termen de
realizare

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

31.03.2014

Realizat

mar.-dec.2014

Realizat

31.12.2014

30.06.2015

28.02.2014

Realizat

28.02.2014

Realizat

1 mart-15 mai fără
penalitati
16 mai -9 iunie cu
penalităŃi

Realizat

01.06.2014

Realizat

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

34

35
36

37

38

39
40

41
42

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I
2014

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Efectuarea verificarii administrative a cererilor in
baza de date

APIA Centrul Judetean
Mehedinti si centrele
locale

Finalizare autorizării la plată a cererilor pentru
campania precedentă

APIA Centrul Judetean
Mehedinti si centrele
locale

Implementarea şi verificarea respectării la nivelul
judeŃului MehedinŃi a legislaŃiei naŃionale şi
comunitare în domeniul siguranŃei şi calitaŃii
alimentelor
Organizarea acŃiunilor de control tematic în
conformitate
cu
tematica
transmisă
de
A.N.S.V.S.A.
Înregistrarea pentru siguranŃa alimentelor a
unităŃilor de vânzare cu amănuntul şi de fabricare
a alimentelor de origine non animala

DirecŃia Sanitară
Veterinară şi pentru
SiguranŃa Alimentelor
MehedinŃi
DSVSA MehedinŃi

Realizarea de acŃiuni de evaluare şi clasificare a
unităŃilor din domeniul alimentar în funcŃie de risc
Coordonarea şi dezvoltarea la nivel judeŃean a
Sistemului Rapid de Alertă pentru Alimente şi
Furaje
Realizare Program Strategic
Înregistrarea sanitara veterinara a activităŃilor de
obŃinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a
produselor alimentare de origine animală

Termen de
realizare

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

30.06.2014

Realizat

30.06.2014

Realizat

Permanent

Realizat

Conform
tematicilor
transmise

Realizat

DSVSA MehedinŃi

Conform solicitarilor
operatorilor, in
termen de 30 de zile
de la inregistrarea
solicitarii

Realizat

DSVSA Mehedinti

lunar

Realizat

DSVSA MehedinŃi

permanent

Realizat

DSVSA MehedinŃi

30.06.2014

Realizat

DSVSA MehedinŃi

Permanent, conform
solicitărilor
operatorilor

Realizat

10

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I
2014

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

DSVSA MehedinŃi,
medicii veterinari
concesionari
DSVSA MehedinŃi,
medicii veterinari
concesionari
DSVSA MehedinŃi

30.06.2014

Realizat

30.06.2014

Realizat

30.06.2014

Realizat

Inspectoratul Teritorial
pentru Calitatea
SeminŃelor si
Materialului Săditor
MehedinŃi

Periodic la
cererea operatorilor
economici

In semestrul I s-au inregistrat
7 controale in vederea
eliberarii unui numar de 9
autorizatii.

Monitorizarea activităŃii desfăşurate de operatorii
economici în scopul îndeplinirii continue a
cerinŃelor prevazute de art.5 din Legea 266/2002
republicată
Instruirea,testarea profesională sau reatestarea
după caz a personalului responsabil in vederea
producerii, prelucrarii si comercializarii de
seminte.

ITCSMS MEHEDINTI

Anual

ITCSMS
MehedinŃi

Periodic la cererea
sau expirarea
atestatului
profesional

Retragerea temporară sau definitivă a autorizaŃiei
pentru prelucrarea şi/sau comercializarea
seminŃelor dacă se constată încălcări ale normelor
în vigoare sau întreruperea activităŃii timp de 3 ani
consecutivi

ITCSMS
MehedinŃi

Periodic

Realizat
S-au monitorizat 31 operatori
economici prin 46 fise de
monitorizare
Realizat
S-au eliberat 13 atestate
profesionale in urma atestarii
si reatestarii personalului
responsabil
Realizat
S-au retras 15 autorizatii
datorita intreruperii activitatii
timp de 3 ani consecutiv.

43

AcŃiuni de supraveghere serologică
depistarea anemiei infecŃioase ecvine

44

Vaccinarea anticărbunoasă la cabaline

45

Monitorizarea identificării şi înregistrării
animalelor
Controlul în vederea înregistrării operatorilor
economici şi eliberarea autorizaŃiei pentru
producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea
seminŃelor şi materialului săditor

46

47

48

49

pentru

11

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nu s-a eliberat
nr.total de
autorizatii
propuse in plan
deoarece nu au
fost solicitari
din partea
op.economici

Nr.
crt.

50

51

52

53

54

55

56

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I
2014

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

Efectuarea inspecŃiei în cimp a culturilor semincere
din punct de vedere al identitatii, purităŃii varietale
şi stării sanitare

ITCSMS
MehedinŃi

Periodic

Efectuarea eşantionării oficiale a partidelor,
loturilor de seminŃe în vederea testelor oficiale sau
informative după caz

ITCSMS
MehedinŃi

Periodic la cererea
operatorilor
economici

Realizat
S-a efectuat inspectia in cimp
a culturilor semincere pe o
suprafata de 570 ha.
Realizat

Efectuarea testelor de laborator în vederea testării
seminŃelor şi materialului săditor precum şi
eliberarea documentelor oficiale de calitate

ITCSMS
MehedinŃi

Periodic la cererea
operatorilor
economici

Verificarea şi supravegherea aplicării etichetelor
oficiale după caz a vignetelor oficiale de verificare
a germinatiei

ITCSMS
MehedinŃi

Periodic la cererea
operatorilor
economici

Urmărirea aplicării prevederilor legale în
vigoare.constatarea contravenŃiilor şi aplicarea
sancŃiunilor prevăzute de lege în domeniul
producerii,prelucrării şi comercializării seminŃelor
Auditul
intern
în
vederea
identificării
neconformităŃilor şi îmbunătăŃirii calităŃii prin
stabilira acŃiunilor corective necesare înlăturării
cauzelor care au determinat neconformităŃile
Studii pedologice pentru incadrarea terenurilor
agricole în clase de calitate în vederea furnizării
datelor necesare aplicării prevederilor legale pentru
scoaterea definitivă sau temporară a terenurilor
agricole din circuitul agricol beneficiari persoane
fizice şi juridice

ITCSMS
MEHEDINTI

Periodic

Realizat:
30 controale.

ITCSMS
MEHEDINTI

Lunar

Realizat:
s-au efectuat 3 audituri
interne conform programului.

Oficiul de Studii
Pedologice şi
Agrochimice
MehedinŃi

Permanent

Realizat

12

Motivul pe
scurt al
nerealizării

s-au efectuat 1 esantionare
oficiala in vederea testarii
calitatii semintelor

Realizat
S-au efectuat 8 teste de
laborator in vederea testării
calităŃii seminŃelor
Nerealizat

nu au fost
solicitari din
partea op.
economici

Nr.
crt.

57

58

59

60

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I
2014

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Studiu pedologic şi agrochimic executat pentru
determinarea stării de aprovizionare/asigurare a
solului cu nutrienŃi precum şi reacŃia solului –
beneficiar SC Fruct Prod, Primăria Floreşti,
Corcova, Broşteni, DrăguŃ I, Năsărâmbă C.
Studii de cercetarea solurilor efectuate pentru
stabilirea calităŃii terenurilor agricole şi elaborarea
tehnologiei
agropedoameliorative
privind
îmbunătăŃirea caracteristicilor fizico-chimice ale
solului în vederea înfiiŃării plantaŃiei de viŃă de vie
în condiŃiile impuse de CE pentru proiecte cu
finanŃare europeană beneficiar SC Tecnogreen
Paraschiv B, Pomiviticola PleniŃa
Studii efectuate pentru stabilirea terenurilor
agricole pretabile la aplicarea dejecŃiilor lichide
provenite de la complexul zootehnic şi elaborarea
tehnologiei de aplicare a acestor dejecŃii în
conformitate cu directivele europene, în scopul
prevenirii poluării mediului, solului şi apelor cu
reziduuri şi nitraŃi
Studiu pedologic şi agrochimic în vederea
reactualizării Sistemului naŃional de monitorizare
sol-teren pentru agricultură, a fundamentării
programelor MADR care constau în: delimitarea
şi inventarierea terenurilor agricole pe culturi, a
claselor de calitate, determinarea stării de
aprovizionare/asigurare a solurilor cu nutrienŃi,
precum şi reacŃia solurilor, stabilirea categoriilor
de folosinŃă pentru agricultură pentru teritoriul
administrativ Vânju Mare

Oficiul de Studii
Pedologice şi
Agrochimice
MehedinŃi

Termen de
realizare

Permanent

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

Realizat

Oficiul de Studii
Pedologice şi
Agrochimice
MehedinŃi

Permanent

O.S.P.A.

permanent

Realizat

O.S.P.A.

permanent

Realizat

13

Realizat

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

61

62

63

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I
2014
Accelerarea procesului de dezvoltare rurala
Intilniri cu potentialii beneficiari la nivelul fiecarei
comune pe tema”Informarea beneficiarilor sau
potenŃialilor beneficiari ai Fondului European
Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).”;
“Să cunoaştem noutatile aparute in Fişele
masurilor acreditate“;
Cresterea potentialului
turistic al judetului prin implementarea Măsurii
313”, etc
Implementarea tehnica a Programului FEADR
Primirea Cererilor de finantare la nivelul OJPDRP
Mehedinti-SVCF pentru Masurile acreditate
depuse de catre GAL – uri 112; 121; 123; 312;313
;322; in vederea evaluarii tehnice;
Efectuarea vizitelor in teren, intocmirea dosarelor
administrative si transmiterea documentatiilor catre
CRPDRP 4 Sud-Vest Oltenia;
Primirea, verificarea si intocmirea documentatiilor
pentru modificarile de contracte solicitate de catre
beneficiari

Monitorizarea proiectelor SAPARD si FEADR:
Urmarirea finalizarii investitiilor, a respectarii
criteriilor de eligibilitate si selectie pe o perioada
de 5 ani de la finalizare.

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Oficiul JudeŃean de
PlăŃi pentru Dezvoltare
Rurală şi Pescuit
MehedinŃi

Termen de
realizare

31.12.2014

OJPDRP MehedintiSVCF

30.06.2014

OJPDRP MehedintiSVCF

31.12.2014

14

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014
Realizat
Au fost organizate intilniri in
35 comune unde au participat
712 potentiali beneficiari
carora li s-au prezentat
oportunitatile accesarii
investitiilor eligibile in cadrul
Programului FEADR
Realizat
S-au primit si verificat
2 Cereri de finantare pe
Masura 312, 21 Cereri de
finantare pe masura 112, 2 pe
Masura 125, 11 pe Masura
313 si 9 Cereri de finantare
pe masura 322
Au fost instrumentate 235
solicitari privind modificarea
contractelor de finantare
Realizat:
15 actiuni de verificare a
finalizarii investitiilor
SAPARD
Au fost verificate 126
rapoarte de progres pentru
investitiile FEADR, proiecte
care respecta graficul de
implementare a investitiilor

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

64

65

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I
2014

Monitorizarea proiectelor FEADR selectate si
contractate cu APDRP:
-Primirea, verificarea intocmirea documentatiilor
pentru dosarele de achizitii simple;
-Urmarirea modului in care se respecta organizarea
procedurilor de achizitii de catre beneficiari;
-Controlul modului in care au fost respectate
procedurile de intocmirea dosarelor pentru
obtinerea subventiilor/ha in zonele defavorizate

Implementarea financiara a Programului
SAPARD SI FEADR:
-Intocmirea Notificarilor in vederea impulsionarii
depunerii dosarelor cererilor de plata si respectarii
termenelor previzionate;
-Primirea, verificarea si intocmirea documentatiilor
dosarelor cererilor de plata pentru beneficiarii
Programului SAPARDUL European, SAPARDUL
Romanesc si FEADR;
-Urmarirea conditiilor contractuale si administrativ
procedurale a dosarelor cererilor de plata,
urmarirea respectarii termenelor de plata catre
beneficiari.

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

OJPDRP MehedintiSVCP

30.06.2014

OJPDRP MehedintiSVCP

30.06.2014

15

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014
Realizat:
Au fost verificate 16 dosare
de achizitii simple depuse de
catre beneficiarii masurilor
FEADR in scopul urmaririi
modului in care se respecta
organizarea procedurilor de
achizitii de catre beneficiari,
-Au fost verificate 40 Cereri
de plata primite pe esantion
pentru dosarele depuse la
APIA Mehedinti in scopul
obtinerii subventiei pe
suprafata de teren
Realizat:
Au fost intocmite 420
notificari in vederea
impulsionării depunerii
dosarelor de plată si
respectarii termenelor
previzionate de catre
beneficiari;
Au fost instrumentate 2345
Cereri de plata depuse pe
toate masurile FEADR;
Lunar s-a urmarit respectarea
termenelor de plata in functie
de dosarele depuse de catre
beneficiari

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.
66
67
68
69
70

71

72

73

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I
2014

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

Sprijinirea fermierilor in intocmirea documentatiilor pentru obtinerea subventiilor de la A.P.I.A.
Realizarea evidentei de teren agricol si efective de
animale
Sprijinirea fermierilor prin intocmirea documentatiilor, privind modernizarea si dezvoltarea fermelor
de subzistenta
Urmărirea lucrărilor de întreŃinere pe păşiunile
concesionate
Informarea producătorilor agricoli cu privire la
tratamentele
pentru combaterea bolilor şi
dăunătorilor la culturi
Asigurarea pazei şi integrităŃii patrimoniului,
calcularea tarifului de IF pentru suprafeŃele
amenajate cu lucrări de irigaŃii, desecare,
combaterea eroziunii solului
Lucrări de investiŃii
Eliminarea execesului de umiditate şi
regularizarea scurgerilor de pe versanŃi în zona
Stângăceaua-Gura Motrului
Amenajarea terenurilor alunecate şi regularizarea
scurgerilor pe versanŃi în zona Priboieşti-CelnataHusnicioara

Primaria Municipiului
Orsova
Primaria Municipiului
Orsova
Primaria Municipiului
Orsova

2014

Realizat

permanent

Realizat

permanent

Realizat

permanent

Realizat

permanent

Realizat

permanent

Realizat

Primaria Municipiului
Orsova
Primaria Municipiului
Orsova

ANIF

ANIF

2014

ANIF

2014

16

Motivul pe
scurt al
nerealizării

În sem I 2014 s-au realizat
lucrări în valoare de
659.135,84 lei,
lucrare în continuare
Nerealizat

Nu au fost
alocate
fondurile
necesare pentru
semestrul I
2014

Nr.
crt.

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I 2014

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

Prelevarea si analiza probelor de apa in comun cu
partenerii sarbi, pe fl. Dunarea – sectiunea Gruia.

S.G.A. Mehedinti
Laborator Calitatea
Apelor

lunar

Au fost prelevate şi analizate
in comun cu partenerii sarbi
probe de apă

S.G.A. Mehedinti
Laborator Calitatea
Apelor

permanent

2

Monitorizarea zilnica a analizelor in situ (pH, OD,
conductivitate) a probelor de apa prelevate din
sectiunea Bazias a Dunarii, reprezentand prima
sectiune din sectorul romanesc al Dunarii;

S.G.A. Mehedinti
Laborator Calitatea
Apelor

semestrial

3

Participarea Laboratorului de Calitatea Apelor S.G.A.Mehedinti la comparari interlaboratoare fiind
vizati indicatorii acreditati.

S.G.A. Mehedinti
Laborator Calitatea
Apelor

permanent

4

Prelevarea si analiza probelor de apa din apa de
suprafata, ape uzate, lacuri de pe raza judetului
Mehedinti (conform Manual de Operare).

S.G.A. Mehedinti
Laborator Calitatea
Apelor

permanent

5

Efectuarea analizelor fizico – chimice pentru clienti
externi si a celor care au incheiat contracte pentru
analize fizico – chimice cu S.G.A. Mehedinti.

Determinarea zilnică, în situ,
a probelor de apă din
secŃiunea Baziaş şi
transmiterea valorilor
înregistrate la sediul SGA
MehedinŃi
Participarea la schema de
intercomparare organizata de
Wessling si Rolab-Asociatia
Laboratoarelor din Romania.
Au fost programati 5360
indicatori din sectiunile
prelevate Au fost realizati
5262 indicatori din sectiunile
prelevate.
Au fost efectuate analize
contra cost in functie de
comenzile clientilor externi.

6

Efectuarea analizelor de mercur pentru toate probele
de ape din judetele: Mehedinti, Dolj, Gorj si
Hunedoara.

S.G.A. Mehedinti
Laborator Calitatea
Apelor

Motivul pe
scurt al
nerealizării

III. APE ŞI PĂDURI
1

17

permanent

A fost analizat mercurul din
probele de apa
primite din tot bazinul ABA
Jiu, conform Manualui de
operare.

conditii
meteorologice
nefavorabile

Nr.
crt.

7

8

9

10

11

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I 2014

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

Urmarirea intrarii in legalitate a agentilor economici
pe linie de gospodarire a apelor

A.B.A. Jiu - S.G.A.
Mehedinti
Birou Gestiunea
Resurselor de Apa

permanent

In această perioadă
au fost avizati si autorizaŃi
din punct de vedere al
gospodaririi apelor
65 agenŃi economici
S-au urmarit realizarile din
programele de etapizare de la
3 agenti economici
S-au urmarit realizarile din
programele de etapizare de la
46 aglomerari umane
cu peste 2000 l.e.

Urmarirea implementarii programului de reducere a
poluarii la nivelul unitatilor industriale
Urmarirea dotarii cu sisteme de colectare si statii de
epurare a apelor uzate orasenesti, (aglomerarilor cu
peste 2000 l.e.) - aprobare, avizare si urmarire
Programe de Etapizare
Masuratori complete de debite lichide si solide pe
raurile din judetul Mehedinti - prelucrarea datelor.

semestrial
,,
semestrial
,,
S.G.A. Mehedinti
Statia Hidro Rauri
Interioare
S.G.A. Mehedinti
Statia Hidro Dunare

Masuratori complete de debite lichide si solide ale
fl. Dunarea la ape mici, medii si mari pe sectorul
Bazias - Calafat.
Realizarea lucrarilor cu rol de aparare prevazute in
A.B.A. Jiu - S.G.A.
P.G.A. al S.G.A. Mehedinti pe 2014 (cu forte
Mehedinti
proprii si cu terti)
Birou Exploatare Lucrari

12

18

lunar
Realizat
Trimestrial (in
functie de nivelul
Dunării)
Semestrul I 2014

Realizat
-întretinere şi igienizare pr.
Crihala la Tr. Severin;
-elaborarea Planului de Aparare
împotriva Inundatiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase, Accidentelor la Constructii Hidrotehnice şi Poluarilor
Accidentale pentru perioada
2014 - 2017 ; -Decolmatare r.
Drincea la Podu Grosu Realizat 80 % ; -Interventii in
timpul apelor mari fl. Dunărea la
Cozia, diguri din saci de nisip si
diguri de pamant.

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I 2014

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

Stoparea declinului suprafeŃelor împădurite, prin
executarea de lucrări de completare şi refacere a
calamităŃilor, împădurirea poienilor şi golurilor din
fondul forestier: Completări – 73 ha, Refaceri – 29
ha, Împăduriri poieni şi goluri -33 ha
Extinderea suprafeŃei de păduri
În zona de sud a judeŃului, cu deficit de fond
forestier, s-a preluat suprafaŃa de 20,9 ha, din care sa împădurit suprafaŃa de 12 ha în anul 2013, restul
de suprafaŃă va putea fi împădurită după
soluŃionarea în instanŃă a litigiului cu proprietarii de
terenuri agricole limitrofe
Alimentare cu apa –canalizare în localitatea
CiochiuŃa
Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă si
canalizare în orasul Strehaia
Reabilitarea, extinderea şi modernizarea sistemului
de alimentare cu apă şi canalizare a aglomerărilor
Strehaia şi Comanda
Alimentare cu apa cartier Poiana Stelei

DirecŃia silvică şi cele 9
ocoale silvice din
subordine

30.11.2014

Realizat
Completări – 68 ha, Refaceri
– 29 ha, Împăduriri poieni şi
goluri -30 ha

DirecŃia silvică şi
O.S. Vînju Mare

30.11.2014

Primăria Strehaia

2014

Nerealizat

Lipsa fonduri

Primăria Strehaia

2014

Nerealizat

Lipsa fonduri

Primăria Strehaia

2014

Nerealizat

Lipsa fonduri

Primăria Orşova

2015

19

Canalizare cartierul Poiana Stelei –actualizare SF şi
obŃinere avize, acorduri, autorizaŃie de construire

Primăria Orşova

2015

municipiul Drobeta
Turnu Severin

28.12.2014

20

Proiectul:”Sistemul de monitorizare si control al
parametrilor fizici, chimici si biologici ai Dunarii in
zona Drobeta Turnu Severin (Romania) si Kladovo
(Serbia) pentru o mai buna calitate a apei”

Au fost depuse documente la
MDRAP pentru obtinerea de
fonduri
Au fost depuse documente la
MDRAP pentru obtinerea de
fonduri
in implementare

13

14

15
16
17

18

19

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I 2014

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

III.CULTURA

1

2

3

4

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
mehedintene, 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

Aplicarea riguroasă a legislaŃiei în domeniul avizării
intervenŃiilor, de orice tip, indiferent de proprietar
asupra imobilelor, în zone de sit arheologic sau
istoric, ansambluri de arhitectură cu statut de
monument istoric precum şi în zonele de protecŃie
ale acestora, precum şi în celelalte domenii de
referinŃă ale Legii 422/2001, OG 43/2000
Actiuni privind implementarea obligatiilor asumate
prin protocoalele de colaborare cu Ministerul
Afacerilor Interne, Episcopia Severinului si
Strehaiei, Muzeul Regiunii Portilor de Fier Turnu
Severin alŃi factori interesaŃi – cu atribuŃii legal
prevăzute în domeniu.

DirecŃia JudeŃeană
pentru Cultura
Mehedinti(DJC
Mehedinti)

31.12.2014

DJC Mehedinti

31.12.2014

Realizat

Realizat
Prin intermediul platformei web
a institutiei, corespondenta,
aparitii media. In topul
institutiilor de cultura din
Romania, din punct de vedere al
vizibilitatii pe Internet si a
numarului de accesari, platforma
web a institutiei a fost clasata
intre primele 5 (sursa www.
cultura-net.ro.)

DJC Mehedinti

31.12.2014

Realizat

DJC Mehedinti

trimestrele I si II
2014

Realizat

20

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

5

6

7

8

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I 2014

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

Actualizarea „Ghidului solicitantului” postat pe pagina
de internet a instituŃiei www.mehedinti.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
monument istoric.
Sprijinirea activităŃii de întocmire corespunzătoare a
P.U.Z.-urilor pentru zonele istorice protejate din
municipiul Mehedinti, P.U.G.-urilor din zonele rurale cu
includerea monumentelor istorice şi a zonelor lor de
protecŃie.

DJC Mehedinti

Semestrial şi/sau
trimestrial, după
caz

Realizat

DJC Mehedinti

31.12.2014

Realizat

Implicarea în activitatea de ameliorare a cadrului
legislativ şi metodologic existent, prin propuneri
concrete şi întâlniri cu specialiştii în domeniu ai
Ministerului de resort, ai comisiilor de specialitate
din subordinea şi de pe lângă Ministerul Culturii, ai
O.N.M.I., I.N.M.I., altor instituŃii şi specialişti
acreditaŃi ca specialişti/experŃi ai MC în domeniul
monumente istorice şi arheologie.
Controlul stării de siguranŃă aferentă regimului de
exploatare al imobilelor componente ale centrului
Istoric Drobeta Turnu Severin si Baia de Arama şi
notificarea factorilor interesaŃi în acest sens.

DJC Mehedinti

31.12.2014

Realizat

DJC Mehedinti

31.12.2014

Realizat

21

Reactualizarea platformei web a
institutiei in ton cu modificarile
legilor si normelor in vigoare.
Informarea colaboratorilor
despre schimbari.
Ghidul poate fi accesat pe
pagina www.mehedinti.djc.ro la
rubrica Informatii Generale

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I 2014

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

9

Monitorizarea săpăturilor arheologice efectuate în
judeŃul Mehedinti şi raportarea de specialitate către
ministerul de resort.

DJC Mehedinti

10

Întocmirea de fişe minimale de evidenŃă ale
monumentelor istorice şi de ObligaŃii de folosinŃă
privind monumentele istorice.

DJC Mehedinti

11

12

13

14

15

Monitorizarea intervenŃiilor asupra monumentelor
istorice şi întocmirea de materiale/propuneri/acŃiuni
pentru semnalizarea monumentelor istorice.
Aplicarea managementului evidentei patrimoniului
cultural mobil, în conformitate cu obiectivele
majore ale activităŃii de evidenŃă a patrimoniului, cu
etapele şi activităŃile indicate de Institutul de
Memorie Culturală – CIMEC
EvidenŃa,
fişarea,
catalogarea,
clasarea,
monitorizarea bunurilor culturale mobile şi a celor
susceptibile de a fi clasate ca bunuri culturale
mobile, precum şi a regimului circulaŃiei lor.
Stabilirea unor parteneriate la nivel local, cu
respectarea atribuŃiilor şi activităŃilor specifice
părŃilor, în vederea protejării şi punerii în valoare a
patrimoniului cultural local şi naŃional.
Controlul periodic al stării de conservare şi
securitate a bunurilor culturale mobile clasate şi
acordarea de consultanŃă la cererea proprietarilor
sau titularilor altor drepturi reale

DJC Mehedinti

Termen de
realizare

31.12.2013

Permanent

Permanent

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014
Realizat
Monitorizare
Amfiteatrul
Roman, Cetatea Severinului,
Punctul ,,Sera” si Piciorul
Podului lui Traian lucrari ce
sunt autorizate de M.C.
Introducerea in baza de date
electronica a fiselor minimale
pentru monumentele de for
public
Realizat

DJC Mehedinti

Permanent

Realizat
Realizarea de fise analitice pe
unitati detinatoare de bunuri
de patrimoniu mobil.(parohii)

DJC Mehedinti

31.12.2014

Realizat

DJC Mehedinti

31.12.2014

Realizat

Trimestrul II

Realizat
Deplasari in teren in vederea
verificarii loturilor de bunuri
de patrimoniu mobil

DJC Mehedinti
22

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

16

17

18

19

20

21

22

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I 2014

Continuarea inventarierii şi întocmirii bazei de date
pentru bunurile mobile aflate în parohiile judetene
in vederea înaintarii spre Comisia NaŃională a
Muzeelor şi ColecŃiilor a unui dosar cu cele mai
valoroase bunuri ce indeplinesc criteriile in baza
carora pot fi clasate în Patrimoniul Cultural NaŃional
Mobil in viitorul apropiat.
Inventarierea de bunuri mobile aflate în proprietatea
cultelor religioase şi clasarea lor, după caz.
Verificarea/Controlarea/Îndrumarea Muzeelor şi
ColecŃiilor din jud. Mehedinti, în vederea analizării
respectării legislaŃiei în domeniu, a normelor
de(re)acreditare.
Medierea pe lângă partenerii publici şi privaŃi a
oportunităŃilor de valorificare a potenŃialului
cultural şi al patrimoniului cultural local, în
realizarea incluziunii sociale, pentru formarea
profesională a specialiştilor în domeniul protejării
patrimoniului cultural naŃional, material şi imaterial
Promovarea multiculturalismului şi protejarea
culturii minorităŃilor
Mediatizarea, educarea, informarea cetăŃenilor în
probleme
esenŃiale
legate
de
protejarea
patrimoniului cultural naŃional.
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.

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

DJC Mehedinti

Trimestrul II

Realizat

DJC Mehedinti

31.12.2014

Permanent

Trimestrul II

Realizat
Verificarea existentei
autorizatiilor de cercetare si a
rapoartelor arheologice

31.12.2014

Realizat
Consiliere specialisti muzeu,
Episcopia Severinului si
Strehaiei

DJC Mehedinti

DJC Mehedinti

DJC Mehedinti

31.12.2014

DJC Mehedinti

31.12.2014

DJC Mehedinti

31.12.2014

23

Realizat
Promovarea unor proiecte
locale si nationale
Realizat
Informari, atat prin
corespondenta cat si pe
internet.
Realizat
Diseminare informatii
finantare proiecte culturale
prin AFCN sesiunea II 2014

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

23

24
1
2
3
4

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I 2014

Informarea periodică, în colaborare cu celelalte
compartimente, a comunităŃii cu privire la
importanŃa, problematica şi protejarea patrimoniului
cultural naŃional, material şi imateral, imobil şi
mobil
Proiectul: Dezvoltarea activităŃilor transfrontaliere
în domeniul cultural şi sportiv
IV. DEZVOLTARE SI ADMINISTRATIE
Proiectul:”Reabilitare Palatul Cultural Theodor
Costescu si Cetatea Severinului”
Reabilitare sediu pentru Impozite şi taxe locale
Reabilitare sistem de iluminat public în municipiu
Reabilitare Ştrand municipal Schela

5

Realizare sistem de drenare ape pluviale Parcul
Popa Şapcă şi zona Casei Tineretului

6

Modernizare PiaŃa 1800

7
8
9

10

Reabilitare şi modernizare Centru Civic şi punerea
în valoare a Bisericii Romano Catolice
Reabilitare străzi inclusiv utilităŃi – finalizarea
documentaŃiei de avize, acorduri
Complex pentru activităŃi sportive şi recreative
Dierna (stadion) finalizare documentaŃie
Facilitatea accesului la serviciile si informatiile
din domeniul administratiei publice cu precadere
a celei locale.
-Utilizarea cu eficienta a fondurilor publice .

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

DJC Mehedinti

Permanent

Realizat

Primăria Municipiului
Drobeta Turnu Severin

29.04.2014

Realizat

Primăria Municipiului
Drobeta Turnu Severin
Primăria Municipiului
Drobeta Turnu Severin
Primăria Municipiului
Drobeta Turnu Severin
Primăria Municipiului
Drobeta Turnu Severin
Primăria Municipiului
Drobeta Turnu Severin

15.07.2015

În curs de executie

2014

Realizat

2014

Realizat

Primăria municipiului
Orşova
Primăria municipiului
Orşova
Primăria municipiului
Orşova
Primăria municipiului
Orşova
Consiliul Local al
orasului Baia de Arama
Primaria orasului Baia
de Arama

2014

Nerealizat

2015

Cerere de finanŃare depusă la
Ministerul Culturii

24

2014

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Realizat
În curs de executie

2015
2015
permanent in ce
priveste monitorizarea si masurile de
actiune

Realizat SF
Realizat SF

Realizat

in curs de
finalizare

Nr.
crt.

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I 2014

11

Reabilitarea Casei de Cultură Strehaia

12

ÎmbunătăŃirea managementului situaŃiilor de urgenŃă
şi achiziŃionarea de echipamente pentru intervenŃii
rapide în caz de calamităŃi naturale
V. EDUCAłIE
Pachetul social garantat pentru educaŃie

1

2

Gestionarea în condiŃii optime a examenelor
naŃionale
Simularea examenelor nationale

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii
Primăria oraşului
Strehaia
Primăria oraşului
Strehaia

Inspectoratul Şcolar
JudeŃean MehedinŃi,
UnităŃi de învăŃământ
ISJ Mehedinti

Termen de
realizare

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

Motivul pe
scurt al
nerealizării

2014

Nerealizat

lipsa fonduri

2014

Nerealizat

lipsa fonduri

Permanent

50%

AcŃiune în
derulare

Permanent

75%

AcŃiune în
derulare
AcŃiune în
derulare

InvestiŃii în resursele umane

Inspectoratul Şcolar
JudeŃean MehedinŃi
UnităŃile de învăŃământ

Permanent

Corelarea programelor educaŃionale cu piaŃa muncii

Inspectoratul Şcolar
JudeŃean MehedinŃi,
UnităŃile de învăŃământ,
AutorităŃile locale
ISJ MH, UnităŃile cu
personalitate juridică,
AutorităŃile locale

Permanent

50%-formarea
cadrelor
didactice
100% Realizat- acoperirea
normelor cu personal didactic
titular în învăŃământ
3.300 norme didactice din
care 2.459 sunt acoperite de
profesori titular astfel : 1.544
în mediul urban şi 915 în
mediul rural
50%

Permanent

50%

3

4
ActivităŃi extraşcolare şi extracurriculare
5

25

AcŃiune în
derulare

AcŃiune în
derulare

Nr.
crt.

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I 2014

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

ÎnvăŃământul şi educaŃia pentru minorităŃile
naŃionale şi pentru grupurile dezavantajate

Inspectoratul Şcolar
JudeŃean MehedinŃi

Permanent

50% Promovarea unei
societăŃi incluzive care să
faciliteze accesul şi integrarea
pe piaŃa muncii a femeilor de
etnie romă

Descentralizarea şi depolitizarea unităŃilor de
învăŃământ

Inspectoratul Şcolar
JudeŃean MehedinŃi

Permanent

7
8

Finalizarea investiŃiilor începute la şcoli

Primăria Municipiului
Drobeta Turnu Severin

2014

Realizat

9

ÎmbunătăŃirea parteneriatului şcoală agenŃi
economici în vederea adaptării ofertei de şcolarizare
la cerinŃele pieŃii muncii
Creşterea gradului de promovabilitate la examenul
de bacalaureat
Finalizarea lucrărilor şi obŃinerea autorizaŃiei ISCIR
la centrala termică a Colegiului tehnic Dierna

Primăria Municipiului
Orşova

permanent

Realizat

Conducerea liceelor din
Orşova
Primăria Municipiului
Orşova şi conducerea
liceului
Consiliul Local şi
Primaria orasului Baia
de Arama

permanent

Realizat

2014

Realizat parŃial
au fost aprobate fondurile
necesare finalizării lucrărilor
Nerealizat

6

10
11

12

Finalizarea lucrarilor de investitii a Campusului
Scolar Baia de Arama .

26

2014

Motivul pe
scurt al
nerealizării
AcŃiune în
derulare

AcŃiune
derulare

în

A fost depus
spre finantare
diferenta de
executie prin
programul
POR Axa 3
D.M.I. 3.4

Nr.
crt.

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I 2014

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

SusŃinerea programelor de eficienŃă energetică prin
identificarea de noi fonduri pentru conservarea
energiei şi eficienŃei energetice;

Consiliul Local şi
Primăria orasului
Baia de Arama

2014

Modernizare sistem de măsură energie termică şi
condens
Modernizare sistem reglaj şi ulei TA 1

RAAN Sucursala
Romag Prod
RAAN Sucursala
Romag Termo

31.03.2014

Realizat

31.03.2014

Realizat

Permanent

Realizat

Permanent

Realizat

VI. ENERGIE
1

2
3

Nerealizat
Lipsa posibilitatilor financiare
pentru a accesa fonduri pe
linia cogenerarii energiei, desi
există proiecte cuprinse in
strategia de dezvoltare locala

VII. FINANłE

1

2

Asistenta fiscala de calitate, având ca scop creşterea
conformării voluntare la declarare şi plată a
contribuablilor în condiŃiile creşterii eficienŃei şi
eficacităŃii administrării şi colectării veniturilor.
- Aplicarea unui tratament echitabil si nediscriminatoriu asigurand astfel egalitatea cetatenilor in fata
impozitului si un mediu de afaceri sanatos
- Dezvoltarea parteneriatului dintre administraŃia
fiscala si contribuabili prin care se urmareste
transparenta, respectul faŃă de contribuabil,
susŃinerea civismului fiscal al contribuabilului,
încrederea reciprocă şi calitatea deciziilor
Dezvoltarea comunicarii interne contribuie la
imbunatatirea cunostiintelor angajatilor din
administratia fiscala la obtinerea de rezultate mai
bune atat in activitatea interna, cat si in relatia cu
contribuabilii.

AJFP Mehedinti
Activitatea de colectare
Activitatea de Colectare
Contribuabili Mijlocii,
Serviciile fiscale
orăşeneşti din subordine

AJFP Mehedinti
Activitatea de colectare
Activitatea de Colectare
Contribuabili Mijlocii,
Serviciile fiscale
orăşeneşti din subordine
27

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

3

4

5

6

7

8

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I 2014

Monitorizarea cu prioritate a contribuabililor care
activeaza in domenii de risc fiscal ridicat (tranzactii
intracomunitare, operatiuni de import/export,
deseuri etc).
Monitorizarea permanenta a contribuabililor nou
infiintati, inregistrati in scopuri de TVA, care au
dreptul la rambursarea taxei pe valoare adaugată
(sume mari), fără a solicita restituirea sumelor
cuvenite, domeniu considerat a avea potential de
evaziune fiscala.
Perfectionarea profesionala permanenta a
personalului angajat in activitatea de control fiscal
Perfectionarea si imbunatatirea permanenta a
analizei de risc in vederea selectarii contribuabililor
pentru inspectia fiscala (proceduri , instrumente,
personal, formare profesionala, acces la informatii
de la terti etc.)
Dezvoltarea colaborării cu administraŃiile fiscale şi
organismele europene în vederea prevenirii şi
combaterii fraudei transfrontaliere, îmbunătăŃirii şi
perfecŃionării tehnicilor, metodelor şi abilităŃilor de
control
ÎmbunătăŃirea şi dezvoltarea activităŃii grupului de
lucru antifraudă fiscală care are ca scopuri
principale prevenirea, descoperirea şi combaterea
fenomenelor de evaziune şi fraudă fiscală în ceea ce
priveşte taxa pe valoarea adaugată.

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

AJFP Mehedinti
Activitatea de InspecŃie
Fiscală

Permanent

Realizat

AJFP Mehedinti
Activitatea de InspecŃie
Fiscală

Permanent

Realizat

AJFP Mehedinti
Activitatea de InspecŃie
Fiscală

Permanent

Realizat

AJFP Mehedinti
Activitatea de InspecŃie
Fiscală

Permanent

Realizat

AJFP Mehedinti
Activitatea de InspecŃie
Fiscală

Permanent

Realizat

AJFP Mehedinti
Activitatea de InspecŃie
Fiscală

Permanent

Realizat

28

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I 2014

9

Informarea continuă a contribuabililor cu privire la
drepturile şi obligaŃiile ce le revin în relaŃia cu
administraŃia fiscală, inclusiv în ceea ce preiveşte
facilităŃile oferite la plată precum şi la depunerea
declaraŃiilor fiscale.
Sprijinirea mediului de afaceri în ceea ce priveşte
transparenŃa acordării inlesnirilor la plata
obligatiilor pentru contribuabilii aflati in dificultate
temporara generata de lipsa temporara a
disponibilitatilor banesti.
Cresterea nivelului realizării veniturilor bugetare
prin promovarea unor masuri de imbunatatire a
colectarii si a gradului de informatizare a
activitatilor de executare silita
Dinamizarea actiunilor de urmărire şi executare
silită a contribuabililor rău-platnici, în scopul
prevenirii diminuării artificiale a patrimoniului sau
înstrăinării acestuia în vederea sustragerii de la
aplicarea măsurilor de executare silită.
Reducerea subiectivismului prin imbunatatirea
programului de control pe baza analizei de risc
perfectionate si prin monitorizarea permanenta a
calitatii actelor de control pentru depistarea
greselilor voite si a repetabilitatii acestora
ÎmbunătăŃirea monitorizării şi analizei sesizărilor
primite de la contribuabili

10

11

12

13

14

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

AJFP Mehedinti
Serviciile fiscale
orăşeneşti din subordine

Permanent

Realizat

AJFP Mehedinti
Serviciile fiscale
orăşeneşti din subordine

Permanent

Realizat

AJFP Mehedinti
Serviciile fiscale
orăşeneşti din subordine

Permanent

Realizat

AJFP Mehedinti
Serviciile fiscale
orăşeneşti din subordine
AJFP Mehedinti
Activitatea de InspecŃie
Fiscală, Serviciile
Fiscale orăşeneşti din
subordine
AJFP Mehedinti
Activitatea de InspecŃie
Fiscală, Serviciile
Fiscale orăşeneşti din
subordine
29

Permanent

Realizat

Permanent

Realizat

Permanent

Realizat

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I 2014

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

15

Sistemul de control intern se va imbunatati
permanent, vor fi identificate si inventariate riscurile
privind coruptia, vor fi stabilite si monitorizate
functiile sensibile

AJFP Mehedinti
Activitatea de InspecŃie
Fiscală, Serviciile
Fiscale orăşeneşti din
subordine
AJFP Mehedinti
Activitatea de InspecŃie
Fiscală, Serviciile
Fiscale orăşeneşti din
subordine

16

17

18

Institutia va continua sa faca eforturi pentru
cresterea continua a folosirii accesului electronic de
catre contribuabili

Imbunatatirea activitatii de comunicare externa prin
mass media aducând la cunoştinŃa contribuabililor şi
prin această metodă noutăŃile legislative precum şi
temele de interes general în ceea ce priveşte relaŃia
administraŃie
fiscală
contribuabil,
ilustrând
principiul declarat de crestere a transparentei,
urmarind
nu
numai
larga
informare
a
contribuabililor cu privire la activitatea institutiei,
dar si cresterea prestigiului acesteia
Întărirea controlului vamal şi fiscal în vederea
creşterii încasărilor la bugetul de stat, prin
următoarele măsuri:
1. În domeniul operaŃiunilor de punere în liberă
circulaŃie:
- întărirea controlului documentar, şi acolo unde
situaŃia o impune efectuarea de controale fizice
amănunŃite, consultarea permanentă a bazelor de
date atăt a celor de la nivel local, naŃional, cât şi a
celor la nivel comunitar în vederea obŃinerii de
informaŃii care să conducă la combaterea traficului
cu produse considerate sensibile de natura

AJFP Mehedinti
Activitatea de InspecŃie
Fiscală, Serviciile
Fiscale orăşeneşti din
subordine

Biroul vamal PorŃile de
Fier I

30

Termen de
realizare

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

Permanent

Realizat

Permanent

Realizat

Permanent

Realizat

permanent

Realizat
- Au fost efectuate un număr
de 138 operaŃiuni de punere
în liberă circulaŃie de bunuri
- Fiind încasate şi virate la
bugetul statului drepturi de
import în sumă totală de
2.084.786 lei.
- Au fost adresate un nr. de
153 PVC, fiind aplicate
amenzi în cuantum total de
165.500 lei şi reŃinute în

Motivul pe
scurt al
nerealizării

19

Ńigaretelor tutun, alcoolului, a produselor
contrafăcute;
- efectuarea analizei de risc în vederea depistării de
mărfuri subevaluate.
2. În domeniul activităŃii de controlul ulterior şi
supraveghere vamală:
- asigurarea permanentă a supravegherii vamale în
strânsă legătură şi colaborare cu organele Politiei
de Frontiera;
- efectuarea controlului ulterior asupra operaŃiunilor
vamale de punere în liberă circulaŃie a mărfurilor;
Dezvoltarea
capacităŃii
administrative
şi
organizatorice a Biroului vamal PorŃile de Fier I, în
vederea implementării politicilor vamale/fiscale ale Biroul vamal PorŃile de
României/Uniunii Europene şi a colectării
Fier I
drepturilor vamale reprezentând resurse ale
bugetului comunitar.
VIII. INDUSTRIE, COMERł ŞI COMPETITIVITATE

vederea confiscării un nr. de
80.747 buc. Ńigarete tutun

permanent

1

Actiuni organizatorice si de cooperare cu alte
organisme, cu mass-media, in vederea informarii si
aplicarii prevederilor reglementarilor metrologice in
vigoare.

SJML Mehedinti

30.06.2014

2

Controlul legalitatii masurarilor si mijloacelor de
masurare utilizate in tranzactii comerciale

SJML Mehedinti

30.06.2014

3

Asigurarea exactitatii, a uniformitatii masurarilor si
legalitatii mijloacelor de masurare conform
tematicilor elaborate de BRML Bucuresti „Asigurarea exactitatii,a uniformitatii masurarilor si
legalitatea mijloacelor de masurare utilizate la
măsurarea energiei electrice”

SJML Mehedinti

27.01-21.02
2014
(conform
tematicilor BRML)

31

Realizat

Realizat
prin programul saptamanal de
supraveghere sunt stabilite
intalniri cu operatorii
economici autorizati
Realizat
prin control metrologic legal:
129 PVCM si 1 PVCC, fiind
controlate 224 mijloace de
masurare
Realizat
intocmite 45 procese verbale
de control metrologic,
verificate 82 mijloace de
măsurare care se utilizează la
masurarea energiei electrice

Nr.
crt.

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I 2014

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

4

Asigurarea exactitatii, a uniformitatii masurarilor si
legalitatii mijloacelor de masurare conform
tematicilor elaborate de DRML Craiova „Asigurarea exactitatii,a uniformitatii masurarilor si
legalitatea mijloacelor de masurare utilizate la
distribuirea produselor petroliere şi a gazului
petrolier lichefiat”
Supravegherea pietii pentru ACFN (aparate de
cantarit cu functionare neautomata) in conformitate
cu prevederile HG 617/2003, prin monitorizarea
ACFN-urilor introduse pe piata si/sau puse in
functiune.
Supravegherea pietii pentru mijloacele de masurare
care fac obiectul HG 1055/2001 si HG 264/2006,
prin monitorizarea mijloacelor de masurare
introduse pe piata si/sau puse in functiune (contoare
de apa, contoare de energie termica, contoare de
energie electrica, contoare de gaz, aparate de
cantarit cu functionare automata, taximetre,
analizoare de gaz de esapament si altele).
Controlul legalitatii desfasurarii activitatilor de
verificare metrologica, reparare/modificare si
montare a mijloacelor de masurare care fac obiectul
controlului metrologic legal, prin emiterea de
autorizatii si avize pentru activitati.

SJML Mehedinti

14.04-23.05.
2014

5

6

7

8

Controlul metrologic al produselor preambalate
prin realizarea de verificari in conformitate cu
prevederile HG 530/2001, modificata si completata
prin HG 402/2003.

Compartiment Inspectia
si Supravegherea pietii
din cadrul DRML
Craiova;
SJML Mehedinti
Compartiment Inspectia
si Supravegherea pietii
din cadrul DRML
Craiova;
SJML Mehedinti

30.06.2014

30.06.2014

SJML Mehedinti

30.06.2014

SJML Mehedinti

30.06.2014

32

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

Realizat
Intocmite 26 procese verbale
de control metrologic ,
verificate 62 mijloace de
măsurare
Până la data de 30.06.2014 nu
au fost identificate pe raza
judetului Mehedinti ACFN –
uri nou introduse pe
piata/puse in functiune
Până la data de 30.06.2014 nu
au fost identificate pe raza
judetului Mehedinti mijloace
de măsurare nou introduse pe
piata/puse in functiune

Realizat
prin 47 actiuni de
supraveghere laboratoare
operatori economici SC
Secom SA; RAAN Romag
Termo
Realizat
prin 7 PVC preambalate la
operatori economici cu
activitate de preambalare
produse

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I 2014

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

9

Controlul metrologic legal efectuat prin verificari
metrologice periodice si dupa reparare/modificare
asupra mijloacelor de masurare utilizate in
domeniile de interes public, conform OG 20/1992,
aprobata si completata de Legea 11/1994, cu
modificarile si completarile ulterioare.
IX. INTERNE

Laborator Regional de
Metrologie Craiova,
Locatia Drobeta Tr.
Severin

30.06.2014

Realizat
prin verificari metrologice:
557 mijloace de masurare
- prin etalonari:10 mijloace de
masurare

1

Prevenirea corupŃiei interne în rândurile
personalului IPJ Mehedinti la toate nivelurile şi
structurile

Inspectoratul de Politie
permanent
Realizat
JudeŃean Mehedinti
Compartiment Control
Intern
Intensificarea acŃiunilor şi măsurilor de combatere a fenomenului infracŃional ce prejudiciază bugetul consolidat al statului
Realizat

2

Combaterea evaziunii fiscale.

IPJ Mehedinti
Serviciul de investigare
a fraudelor

permanent

au
fost
constatate
716
infracŃiuni, instrumentate întrun număr de 121 dosare penale
în care sunt
cercetate 187
persoane. În dosarele penale
instrumentate a fost recuperat un
prejudiciu în val. de 4400 mii lei

Realizat

3

Combaterea contrabandei şi comerŃului ilicit cu
produse din tutun

Serviciul de investigare
a fraudelor

33

permanent

acŃiuni şi verificări punctuale în
locurile de comercializare şi de
depozitare a produselor accizabile, precum şi asupra mijloacelor de transport folosite, ocazie
cu care au fost constatate 44
infracŃiuni, fiind cercetate 36
persoane . În urma activităŃilor
desfăşurate au fost confiscate
569.900 Ńigarete şi 1865 litri
alcool

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I 2014

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014
Realizat

4

MenŃinerea unui mediu de afaceri curat
Cooperare poliŃienească

5

Desfăşurarea de activităŃi de prevenire în rândul
elevilor din unităŃile de învăŃământ a consumului de
substanŃe etnobotanice, droguri şi a traficului de
fiinŃe umane.

Desfăşurarea de acŃiuni de prevenire a delincventei
juvenile si victimizare a minorilor in unităŃile de
învăŃământ atât din mediul urban cat si in mediul
rural..
6

;;

permanent

100 acŃiuni, 869 controale,
constatându-se 111 infracŃiuni,
fiind aplicate 374 sancŃiuni
contravenŃionale

IPJ MEHEDINTI
Compartimentul de
Analiza si Prevenire a
CriminalităŃii, Centrul de
Prevenire, Evaluare şi
Consiliere Antidrog,
DirecŃia Generală de
AsistenŃă Socială şi
ProtecŃia Copilului,
Centrul JudeŃean de
Resurse şi de AsistenŃă
EducaŃională, InstituŃia
Prefectului
Compartimentul de
Analiza si Prevenire a
CriminalităŃii, Centrul de
Prevenire, Evaluare şi
Consiliere Antidrog,
DirecŃia Generală de
AsistenŃă Socială şi
ProtecŃia Copilului,
Centrul JudeŃean de
Resurse şi de AsistenŃă
EducaŃională, InstituŃia
Prefectului

34

Lunar

Saptamanal

Realizat

Realizat
Prin actiuni de prevenire la
Liceul Tehnografic Halînga,
Liceul
Pedagogic
„Ştefan
Odobleja”, Liceul
„Şerban
Cioculescu” , Şcoala Gimnaziala
„Petru Dumitru” din Orşova,
Şcoala Gimnaziala „Pamfil
Şeicaru” din Orşova, Şcoala
Postliceala Sanitara din Dr.Tr.
Severin, Şcoala Gimnazială
nr.14, Şcoala Gimnazială nr. 11
din Drobeta Turnu Severin

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I 2014

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

Desfăşurarea de acŃiuni proactive de pregătire
antivictimală si antiinfractională a cetăŃenilor prin
campanii stradale, caravane, adunări publice, etc.
pentru prevenirea diferitelor tipuri de infracŃiuni,
atât in mediul urban cat si rural. Atragerea
autorităŃilor publice locale in activităŃi menita sa
sporească gradul de siguranŃa publica si încrederea
in instituŃiile statului.

Compartimentul de
Analiza si Prevenire a
Criminalitatii

lunar

Realizat
adunari
publice in
comunele
Tâmna,
Ilovita,
CorlăŃel, Cujmir, Punghina,
Vânători, Obârşia de Câmp,
Gârla Mare, Vrata, Salcia,
Pătulele, Gruia, Şimian, Prunişor, Butoieşti, Izvorul Bârzii,
MalovaŃ, Broşteni, Floreşti, oraş
Vânju Mare, municipiul Orşova,
-campanie stradala împreuna cu
I.S.U, I.J.J., I.P.A. MehedinŃi si
lucrătorii
Biroului
Ordine
Publica Urban in zona de case
din
cartierul
Crihala.
În
semestrul I cu ocazia campaniilor stradale, întâlnirilor cu
grupuri Ńinta atât din mediul
urban cat si rural s-au purtat
discuŃii cu cca. 2700 cetăŃeni.

Atragerea mass-mediei locale in activităŃile
organizate si desfăşurate, acordarea de interviuri cu
recomandări preventive, întocmirea si publicarea
unor articole în presa scrisă pentru promovarea unor
bune practici.

Compartimentul de
Analiza si Prevenire a
Criminalitatii

permanent

-Prin

7

8

35

Realizat
Publicarea si apariŃia unui
număr de 56 articole in presa
scrisa, 110 interviuri acordate
posturilor TV, 40 intervenŃii
radio,
privind
prevenirea
delincventei
juvenile,
a
furturilor
din
locuinŃe,
prevenirea
infracŃiunii
de
violenŃă,
etc.,
recomandări
antivictimale si antiinfracŃionale,
postarea a 25 materiale pe
intrapol si site-ul unităŃii.

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

9

10

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I 2014

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

Desfăşurarea de acŃiuni de prevenire a accidentelor
rutiere pentru toŃi participanŃii la trafic acŃionând pe
principalele cauze comiterii de accidente rutiere cat
si in unităŃile de învăŃământ.
Trafic rutier mai sigur

Compartimentul de
Analiza si Prevenire a
Criminalitatii

lunar

Realizat
2 acŃiuni în două şcoli şi 2
comune din judeŃ .

Concretizarea acŃiunilor preventive în locurile cu
intervalele cu risc major de accidente

Serviciul Rutier

lunar

Executat la termenele stabilite
şi in zonele de risc rezultate
din analizele lunare
s-au
aplicat
sancŃiuni
contravenŃionale pentru viteza
8088, prioritate pietoni 178,
pietoni 1631, biciclişti 363
Realizat
derulate 29 acŃiuni pe această
linie, materializate în 5493
sancŃiuni
Realizat

IPJ Mehedinti

11

Combaterea sistematica a principalelor cauze
generatoare de evenimente rutiere

Serviciul Rutier

12

Impunerea utilizării sistemelor de siguranŃă/retenŃie
de către toŃi ocupanŃii autovehiculului

Serviciul Rutier

13

Dezvoltarea şi creşterea calităŃii activităŃilor de
Serviciul Rutier
lunar
informare şi educaŃie rutieră
Creşterea gradului de siguranŃă al cetăŃeanului, atât în mediul rural cât şi în mediul urban

14

Desfăşurarea de activităŃi în sistem integrat în
vederea prevenirii faptelor antisociale în zonele
afectate de criminalitate, atât în mediul urban cât şi
rural

Motivul pe
scurt al
nerealizării

IPJ Mehedinti
Structurile poliŃiei de
ordine publică

36

lunar

lunar

Permanent

Au fost derulate 136 activităŃi
Infracționalitatea sesizată trend
descendent față de aceeași
perioadă a anului 2013, fiind
sesizate 5.301 infracțiuni, cu 42
< fata de aceeași perioadă din
anul 2013. Diminuarea infracționalității se regăsește în
mediul rural (scădere de la 2 700
infracțiuni la 2 558) in mediul
urban însă infractionalitatea
sesizata a crescut de la 2 643
infracțiuni la 2 743 infracțiuni

Defectiuni
repetate
echipament
video

Nr.
crt.

15

16

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I 2014

Desfăşurarea de acŃiuni preventive în incinta și în
zona
adiacentă
unităților
de
învățământ
preuniversitar vederea preântâmpinării unor fapte de
natură penală /contravențională care pot pertuba
desfășurarea în condiții normale a procesului de
învățământ

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

Realizat

Structurile poliŃiei de
ordine publică

Săptămânal

Instruiri în rândurile polițiștilor din structurile de
ordine publică în vederea prevenirii și combaterii
corupției

Structurile poliŃiei de
ordine publică

zilnic

Prevenirea şi combaterea infracŃiunilor ce aduc
atingere patrimoniului

Serviciul de InvestigaŃii
Criminale

trimestrial

17

Identificarea
şi
destructurarea
infracŃionale nestructurate

Serviciul de InvestigaŃii
Criminale

trimestrial

18

grupărilor

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

În perioada analizată în incinta
unităților
de
învățământ
preuniversitar
din
județul
Mehedinți au fost sesizate 23
fapte penale. Nu au fost sesizate
fapte antisociale în zona
adiacentă
unităților
de
învățământ

Realizat
În fiecare lună, cu ocazia
sedințelor de pregătire continuă
au fost incluse în programele de
convocare teme care privesc
prevenirea corupției Nu au fost
sesizate fapte de corupție care să
fi fost comise de polițiști din
cadrul structurilor de ordine
publică

Realizat
Au fost organizate şi executate
17 acŃiuni

Realizat
Au fost destructurate 3 grupări
cu 13 persoane

Realizat
19

Realizarea unui permanent schimb de date şi
informaŃii cu autorităŃile judiciare străine prin
intermediul C.C.P.I.

Serviciul de investigaŃii
Criminale

37

trimestrial

permanent şi operativ, fiind
efectuate un număr de 11
percheziŃii domiciliare şi puse
în executare 7 mandate europene
de arestare împreună cu
autorităŃile franceze şi italiene .

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I 2014

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

20

Executarea cu operativitate a M.E.A

Serviciul de investigaŃii
Criminale

dec. 2014

Creşterea eficienŃei activităŃilor preventiv reactive în
domeniul armelor, explozivilor și substanțelor
periculoase.

Serviciul Arme,
Explozivi si Substante
Periculoase

21

Permanent

38

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Realizat
au fost puse în executare 30
mandate europene de arestare
Realizat
-permise de armă eliberate= 86
- permise de armă anulate= 158
- permise de armă suspendate =7
- permise de armă vizate = 217
- autorizatii eliberate pentru
cumpărarea de arme de către per- soane
soane fizice = 67, - arme letale
confiscate =47, arme neletale
confiscate=32, cartuşe confiscate
=300, - acŃiuni organizate pe
linie de arme deŃinute ilegal -14
- acŃiuni organizate pe linie de
braconaj = 12, - percheziŃii domiciliare = 17, - controale deținători
arme efectuate= 100
- contravenții aplicate = 26
- articole pirotehnice confiscate
= 64 kg, -acțiuni organizate pe li- de
nie de materii explozive = 2
-contravenții aplicate = 15
- controale pe linie de articole
pirotehnice =7, -infracțiuni descoperite= 90, -infracțiuni cu
urmărirea penală începută = 141
-informații obținute = 90
-dosare penale soluționate în faza
actelor premergătoare = 154
-dosare penale cu urmărirea
penală începută soluționate=158

Nr.
crt.

22

23

24

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I 2014

Întocmirea de produse analitice adaptate specificului
infracŃionalităŃii, problematicii evaziunii fiscale si
combaterii criminalităŃii organizate
ContribuŃia permanentă la creşterea siguranŃei
cetăŃeanului prin combaterea fenomenului
infracŃional stradal, dar şi prin scăderea dinamicii
accidentelor de circulaŃie
Asigurare consultanŃă de specialitate şi monitorizare
în procesul de exploatare a aplicaŃiilor informatice
noi.
Monitorizarea
permanentă
şi
efectuarea
intervenŃiilor necesare în vederea asigurării
funcŃionării reŃelei de comunicaŃii voce-date până la
nivelul posturilor de poliŃie.

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

IPJ Mehedinti
U.T.A.I

Permanent

82 produse analitice întocmite

Realizat

Realizat
UTAI

Permanent

Realizat
UTAI

Permanent

174 poliŃişti instruiŃi

Serviciul ComunicaŃii şi
Informatică

Permanent

ÎntreŃinere şi reparaŃii la reŃeaua de fibră optică, de
la nivelul municipiului reşedinŃă de judeŃ, ce
deserveşte structurile MAI.

Serviciul ComunicaŃii şi
Informatică

Permanent

Asigurare asistenŃă tehnică şi consultanŃă de
specialitate în procesul de exploatare a aplicaŃiilor
informatice, în special a celor de interes Schengen.

Serviciul ComunicaŃii şi
Informatică

Permanent

Realizat
–
monitorizare
permanentă a RCVD în vederea
asigurării
funcționalității
conexiunilor la nivelul polițiilor
municipale, orășenești, secțiilor
și
posturilor
de
poliție,
intervenidu-se cu promptitudine
în remedierea deficiențelor
apărute. Au fost conectate la
RCVD încă 5 posturi de poliŃie.
Realizat – pe semestrul I 2014
RCVD la nivelul municipiului
reşedinŃă de judeŃ a funcŃionat
permanent.
Realizat – pe semestrul I 2014
au fost desfăşurate activităŃi de
asistenŃă tehnică şi consultanŃă
în exploatarea
sistemelor
informatice,
precum
şi
administrare
conturi
pe
aplicaŃiile SNRI, IDENTITY
MANAGER.

25

26

15 produse analitice întocmite

27

39

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

28

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I 2014

Dezvoltarea competenŃelor profesionale
Creşterea
calităŃii
activităŃii
de
pregătire
profesională prin identificarea şi aplicarea celor mai
bune practici de monitorizare şi îmbunătăŃire
continuă a activităŃilor de instruire (pregătire,
urmărire şi sprijinire a progresului realizat de
subordonaŃi şi evaluare a cunoştinŃelor şi abilităŃilor
dobândite de aceştia).
Creşterea transparenŃei instituŃionale

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

Serv.Resurse Umane

Permanent

Realizat - Un număr de 89 de
poliŃişti au participat la aceste
programe formative.

IPJ Mehedinti
Realizat

29

30

RelaŃionarea directă cu cetăŃenii, amplificarea
acŃiunilor mediatice şi a relaŃiilor cu reprezentanŃii
mass-media.

Dezvoltarea unor atitudini şi acŃiuni bazate pe
principiile solicitudinii şi respectului faŃă de
cetăŃean, fermităŃii şi transparenŃei activităŃilor
institutiei.

IPJ Mehedinti
Serv.Cabinet

Lunar

Serv.Cabinet

Lunar

40

prin întocmirea a 107 de
buletine
de
presă,
59
comunicate de presă şi 682
ştiri de presă postate pe site, au
fost organizate 22 conferinŃe de
presă şi 48 brifing-uri la care
au fost invitaŃi ziariştii acreditaŃi
pe lângă I.P.J. MehedinŃi, la
posturile de radio locale au fost
prezentate 775 stiri referitoare la
activitatea politiei iar la
posturile de televiziune locale si
nationale au fost difuzate 511
reportaje.
În sem.I. 2014, s-au primit şi
soluŃionat 26 solicitări în baza
Legii
544/2001
de
la
reprezentanŃii mass-media.
La sediul Inspectoratului de
PoliŃie MehedinŃi, în perioada
analizată, au fost primite în
audienŃă 131 persoane.

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I 2014

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014
Realizat

31

Creşterea siguranŃei cetăŃeanului prin combaterea
fenomenului infracŃional stradal, precum şi prin
creşterea siguranŃei civice în zona instituŃiilor de
învăŃământ preuniversitar

I.J.J.
MEHEDINłI

Trimestrul
I-IV

2234 misiuni, atât independent
cât şi în cooperare cu PoliŃia şi
celelalte instituŃii cu care
unitatea are întocmite Planuri de
cooperare la care au participat
10927 jandarmi. În zona
instituŃiilor de învăŃământ s-au
executat 223 misiuni fiind
folosiŃi 458 jandarmi.

Realizat
32

Prevenirea şi combaterea corupŃiei în rândurile
personalului la toate nivelurile şi în toate structurile

33

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

I.J.J.
MEHEDINłI

Trimestrul
I-IV

Prin măsurile luate şi activităŃile
preventive executate nu s-au
înregistrat cazuri de corupŃie în
rândul personalului unităŃii

Realizat
I.J.J.
MEHEDINłI

Trimestrul
I-IV

s-au
executat
acŃiuni
în
instituŃiile de învăŃământ din
mediul urban şi rural pentru

prevenirea
droguri

consumului

de

Realizat

33

Scăderea dinamicii accidentelor de circulaŃie în
rândul personalului, cu prioritate a acelora care au
drept consecinŃe pierderea de vieŃi omeneşti.

I.J.J.
MEHEDINłI

41

Trimestrul
I-IV

S-au organizat o serie de
activităŃi preventive de pregătire
ce au avut drept scop prevenirea
accidentelor rutiere în rândul
personalului. In semestrul I 2014
la nivelul unităŃii nu s-a
înregistrat accidente rutiere cu
autovehiculele
din
dotarea
unităŃii.

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

34

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I 2014

Creşterea eficienŃei activităŃilor pentru soluŃionarea
situaŃiilor de urgenŃă prin îmbunătăŃirea dotării cu
utilaje moderne şi perfecŃionarea profesională a
cadrelor;

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

I.J.J.
MEHEDINłI

42

Termen de
realizare

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

Trimestrul
I-IV

Realizat
Au fost organizate şi s-au
desfăşurat 3 ExerciŃii Tactice
de pregătire cu Inspectoratul
JudeŃean pentru SituaŃii de
UrgenŃă
- 25.02.2014 - ExerciŃiu tactic
de cooperare cu tema:
IntervenŃia cu forŃe şi
mijloace în cazul producerii
unui incendiu la DirecŃia de
FinanŃe Publice Vânju Mare;
- 28.03.2014 ExerciŃiu intern
fără acŃiune în teren în caz de
avarie /explozie urmată de
incendiu
la
centrala
hidroelectrică Portile de Fier
II
- 19.06.2014 - ExerciŃiu tactic
de cooperare cu tema:
IntervenŃia cu forŃe şi
mijloace în teren pentru
localizarea şi lichidarea unui
incendiu izbucnit la galeria
comercială din hipermarketul
Carrefour;

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

35

36

37

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I 2014

ÎmbunătăŃirea pregătirii personalului unităŃii prin
participarea la cursuri de perfecŃionare organizate

ÎmbunătăŃirea gradului de pregătire a CLSU prin
instruiri efectuate pe timpul controalelor de
prevenire, dar şi prin efectuarea exerciŃiilor bilunare
pe flux informaŃional, în cazul producerii unor
situaŃii de urgenŃă.
ÎmbunătăŃirea dotării forŃelor de interventie cu
ehipamente moderne prin achiziŃionarea, prin
Proiectul „Gestionarea în comun a situaŃiilor de
urgenŃă în zona transfrontaliera Romania-Republica
Serbia”, finanŃat în cadrul Programului IPA de
Cooperare Tranfrontalieră, a unui centru mobil de
comanda şi control, un sistem informatic integrat,
precum şi alte echipamente de intervenŃie.

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Inspectoratul pentru
SituaŃii de UrgenŃă
„Drobeta” al judeŃului
MehedinŃi (ISU)

Centrul operaŃional
judeŃean
Inspectia de prevenire

Echipa de implementare
a proiectului

43

Termen de
realizare

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

Permanent

Realizat
42 de cadre au participat în
perioada de referinŃă la
diferite cursuri, astfel: de
iniŃiere în carieră 2 subofiŃeri;
9 ofiŃeri şi 27 de subofiŃeri au
absolvit cursuri de
perfecŃionare/dezvoltare a
carierei (descarcerare,
cercetare cauze incendiu,
CBRN, AGCh), precum şi 4
subofiŃeri care au participat la
curs pentru acordarea
gradului de plutonier adjutant

Bilunar

Realizat
Au fost efectuate instruirile şi
exerciŃiile planificate în
Programul Anual de Pregătire

Trimestrul II

ParŃial realizat
S-a semnat contracul cu
numărul 3545093 din
13.02.2014, prin care s-a
urmărit achiziŃionarea unui
sistem informatic intergrat, a
unui centru mobil de
comandă şi control, precum si
a unui sistem de
supraveghere video
perimetral. Sistemul de

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Motive de
natură
tehnică

supraveghere video a fost
instalat la sediul I.S.U.,
urmând a se face recepŃia şi
acceptanŃa acestuia, celelalte
2 bunuri fiind în curs de
realizare, existând mici
întârzieri din cauza unor
probleme de natură tehnică.
38

39

40

41

42

Creşterea capacităŃii de reacŃie a structurilor
operative prin organizarea şi desfăşurarea de
ISU DROBETA
exerciŃii cu forŃe şi mijloace în teren lunar cu fiecare
subunitate şi trimestrial la nivel de unitate prin
angrenarea a cel puŃin două subunităŃi.
Organizarea şi desfăşurarea activităŃilor de pregătire
a scafandrilor unităŃii prin executarea de
antrenament de scufundare sub coordonarea Şefului
ISU DROBETA
grupului de scafandrii din cadrul S.C. Hidroserv
PorŃile de Fier S.A. în vederea executării în condiŃii
de siguranŃă
Prevenirea şi combaterea corupŃiei personalului
Consilierul de integritate
subunităŃii
Elaborarea Strategiei judeŃene antidrog 2013-2020 C.P.E.C.A MehedinŃi ,
şi a Planului de acŃiune pentru perioada 2013-2016.
InstituŃia Prefectului
JudeŃului MehedinŃi,
Consiliul JudeŃean
MehedinŃi,
instituŃii publice locale
C.P.E.C.A MehedinŃi,
Implementarea proiectelor naŃionale şi locale de
Centrul JudeŃean de
prevenire a consumului de droguri în mediul şcolar
Resurse
şi AsistenŃă Eduşi mediul universitar ,,Necenzurat”, ,,Preşcolari în
caŃională, Inspectoratul
prevenire”, ,,Premiant la dirigenŃie”, ,,Proiect de
Şcolar
JudeŃean MehedinŃi,
prevenire a consumului de droguri, a substanŃelor
GrădiniŃele nr.2, nr.29 din
etnobotanice precum şi a traficului de persoane în
Dr.Tr.Severin, Colegiul
rândul tinerilor”, ,,Aleg să fiu sănătos!”.
NaŃional Pedagogic
44

Trimestrial

Realizat
5 exerciŃii cu forŃe în teren

Permanent

Pregătirea scafandrilor din
cadrul ISU DROBETA se
execută la Centrul de
antrenament al scafandrilor
de la ConstanŃa

Permanent

Realizat

iunie

Au fost elaborate şi adoptate
la nivel local, Strategia
judeŃeană antidrog 2013-2020
şi Planul de acŃiune 20132016.

săptămânal

Desfăşurarea a 68 de
activităŃi de prevenire în
şcoală şi mediul universitar,
la care au participat 964 elevi
şi studenŃi, şi 61 cadre
didactice.

,,Ştefan Odobleja”, Şcoala
Postliceală Sanitară,
InstituŃia Prefectului
judeŃului MehedinŃi,
Inspectoratul JudeŃean de
PoliŃie MehedinŃi şi
DirecŃia Generală de
AsistenŃă Socială şi
ProtecŃia Copilului
MehedinŃi.

43

Implementare proiectului local de prevenire în
comunitate ,,Info alcool”.

C.P.E.C.A MehedinŃi,
Centrul Regional de
Formare Profesională a
AdulŃilor MehedinŃi
C.P.E.C.A MehedinŃi
D.J.S.T. MehedinŃi

lunar

Desfăşurarea a 9 activităŃi de
prevenire,
la
care
au
participat 102 persoane din
comunitate.

mai

Desfăşurarea unei activităŃi de
informare, la care au participat
25 voluntari CPECA şi FundaŃia
,,Tineri pentru tineri”, urmată de
o activitate de informare
stradală. Au fost informate 300
persoane din comunitate şi s-au
distribuit
900
fly-ere
informative. De asemenea,
voluntarii au beneficiat de
tricouri inscripŃionate.

Implementarea proiectului naŃional ,,Mesajul meu
antidrog” .

C.P.E.C.A MehedinŃi
Inspectoratul Şcolar
JudeŃean MehedinŃi

iunie

Implementarea programului naŃional ,,Să ştii mai
multe, să fii mai bun!”

C.P.E.C.A MehedinŃi
Inspectoratul Şcolar
JudeŃean MehedinŃi

aprilie

Premierea
a
48
elevi
câştigători la faza judeŃeană;
3 elevi sunt câştigători ai
locurilor I şi II la faza
naŃională.
Desfăşurarea a 3 activităŃi de
prevenire ,,Ora antidrog
altfel”, la care au participat
145 elevi şi 25 profesori.

C.P.E.C.A MehedinŃi
Inspectoratul Şcolar

mai

Implementarea campaniei de prevenire
consumului de canabis ,,Verde, dar te pierde”.

a

44

45

46

47

Marcarea ,,Zilei Mondiale fără Tutun”.

45

Desfăşurarea
marşului
,,TinereŃe fără tutun”, la care au

JudeŃean MehedinŃi
Liceul Teoretic ,,Traian
Lalescu” – Orşova, Şcoala
Gimnazială ,,Pamfil
Şeicaru” – Orşova, Şcoala
Gimnazială ,,Petre
Dumitriu” – Orşova

48

Marcarea ,,Zilei InternaŃionale de Luptă Împotriva
Traficului şi Consumului Ilicit de Droguri

Campania ,,Sportul contra droguri’

49

50

51

C.P.E.C.A MehedinŃi
Inspectoratul JudeŃean
de Jandarmi MehedinŃi
Consiliul JudeŃean
MehedinŃi

participat 400 elevi şi 30 cadre
didactice. Au fost informate 100
persoane
din
comunitate.
Materiale
promoŃionale:
2
bannere, 15 pancarte, 250 flyere, 10 afişe.

iunie

Desfăşurarea unei activităŃi de
informare a comunităŃii locale,
în zona Palatul Administrativzona pietonală Crişan, în
parteneriat cu Inspectoratul
JudeŃean de Jandarmi MehedinŃi
şi Consiliul JudeŃean MehedinŃi.
S-au distribuit 600 materiale
informative,
realizate
cu
sprijinul Consiliului JudeŃean
MehedinŃi.
S-a desfăşurat o activitate
sportivă, ce a constat într-un
meci de fotbal, organizat de
către
Colegiul
NaŃional
Pedagogic ,, Ştefan Odobleja”,
pe terenul de sport al colegiului,
la care au participat 30 de elevi
şi 2 cadre didactice

InformaŃiile,
privind
urgenŃele medicale datorate
consumului
de
droguri,
conform fişei de urgenŃă, au
fost colectate.
Managementul de caz a fost
asigurat
pentru
fiecare
beneficiar.

C.P.E.C.A MehedinŃi
Colegiul NaŃional
Pedagogic ,, Ştefan
Odobleja”

Colectarea informaŃiilor privind urgenŃele medicale
datorate consumului de droguri, conform fişei de
urgenŃă .

C.P.E.C.A MehedinŃi
Spitalul JudeŃean de
UrgenŃă Drobeta Turnu
Severin

lunar

Asigurarea managementului de caz prin
identificarea necesităŃilor beneficiarului, planificarea, coordonarea şi monitorizarea implementării
măsurilor din planul individualizat de asistenŃă.

C.P.E.C.A MehedinŃi

permanent

46

Nr.
crt.

52

53

54

55

56

57

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I 2014

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

Acordarea serviciilor de consiliere medicală,
psihologică şi socială individuală şi / sau de grup.

C.P.E.C.A MehedinŃi

permanent

Realizarea, în baza solicitării procurorului, a
evaluării consumatorului, în scopul includerii
acestuia în circuitul integrat de asistenŃă a
persoanelor consumatoare de droguri.
Creşterea nivelului de control şi de supraveghere a
frontierei externe a UE prin finalizarea Sistemului
Integrat de Securizare a Frontierei

C.P.E.C.A MehedinŃi
D.I.I.C.O.T.

La solicitarea
D.I.I.C.O.T.

Au fost acordate servicii de
consiliere
medicală,
psihologică
şi
socială
individuală şi / sau de grup.
Au fost realizate evaluări ale
consumatorului.

Serviciul Teritorial al
PoliŃiei de Frontieră
Turnu Severin

iunie 2014

Asigurarea desfăşurării în condiŃii optime a
operaŃiunilor comune organizate sub egida AgenŃiei
FRONTEX

Serviciul Teritorial al
PoliŃiei de Frontieră
Turnu Severin

iunie 2014

Creşterea siguranŃei cetăŃeanului prin combaterea
fenomenului infracŃional stradal, precum şi prin
creşterea siguranŃei civice în zona instituŃiilor de
învăŃământ preuniversitar

Serviciul Teritorial al
PoliŃiei de Frontieră
Turnu Severin

Iunie 2014

Dezvoltarea cooperării inter-instituŃionale pe
teritoriul naŃional prin îmbunătățirea schimbului de
date şi informaŃii între autorităŃile naŃionale cu
atribuŃii în gestionarea aspectelor legate de
circulaŃia persoanelor şi combaterea criminalităŃii
transfrontaliere

Serviciul Teritorial al
PoliŃiei de Frontieră
Turnu Severin

Iunie 2014

47

STPF a primit pentru
supravegherea şi controlul
frontierei de stat 7 autoturisme Dacia, 60 unităŃi PC şi
doi câini pentru patrulare şi
intervenŃie
Un număr de 3 poliŃişti de
frontieră desfăşoară misuni
sub egida Frontex în Grecia şi
Polonia
Au fost organizate şi
executate în cooperare un
număr de 198 de acŃiuni
specifice poliŃiei de frontieră
în cadrul cărora s-au executat
525 de misuni
Au fost organizate şi
desfăşurate un număr de 12
şedinŃe de cooperare comună
cu autorităŃile poliŃieneşti de
frontieră din Republica Serbia
şi Republica Bulgaria

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I 2014

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

58

ÎmbunătăŃirea activităŃilor de identificare a factorilor
de risc care generează sau favorizează corupŃia
(proceduri, comportamente, posturi, persoane etc.)
şi dezvoltarea de mecanisme de intervenŃie şi de
eliminare a acestora

Serviciul Teritorial al
PoliŃiei de Frontieră
Turnu Severin

Iunie 2014

Au fost desfăşurate de către
ofiŃerii Seviciului JudeŃean
AnticorupŃie MehedinŃi 45 de
acŃiuni de instruire preventivă
de combatere a corupŃiei în
rândul structurilor PoliŃiei de
Frontieră MehedinŃi

1

2

3

Motivul pe
scurt al
nerealizării

X. MARI PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ
Masuri pentru finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania:
Verificarea si certificarea calcului analitic al
ANCPI/CNC/ OCPI
20 de zile de la data
Partial implementat
situatiilor redate in anexa 9 la HG nr. 401/2013;
depunerii
documentatiei
Vizarea situatiei terenurilor agricole si silvice care
ANCPI/CNC/ OCPI
20 de zile de la data
Partial implementat
pot face obiectul reconstituirii dreptului de
depunerii
proprietate;
documentatiei
Volum mare
Conversia in format digital a tuturor cartilor
Oficiul de Cadastru si
ParŃial implementat
de munca,
funciare de hârtie
Publicitate Imobiliara
Decembrie 2014
personal
Mehedinti
Stabilirea de termene maximale şi unitare pentru
serviciile publice

ANCPI/ OCPI

01.04.2014

Neimplementat

Reducerea costurilor de inregistrare

ANCPI/ OCPI

01.04.2014

Neimplementat

4

5

48

insuficient
În faza de
proiect se are
in vedere
modificarea
Ord. 39/2009
În faza de
proiect se are
in vedere
modificarea
Ord. 39/2009

Nr.
crt.

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I 2014

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Simplificarea procedurilor de recepŃie cadastrală şi
înscriere în cartea funciară

ANCPI/ OCPI

01.04.2014

Neimplementat

În faza de
proiect se are
in vedere
modificarea
Ordinelor
633/2006 şi
634/2006

Pregătirea profesională continuă a personalului
Creşterea calităŃii şi preciziei executării lucrărilor de
cadastru
Verificarea stării punctelor din reŃeaua de
triangulaŃie de stat
XI. MEDIU

OCPI
OCPI

permanent
Decembrie 2014

Realizat
ParŃial implementat

OCPI

Octombrie 2014

ParŃial implementat

6

7
8
9

1

Colectarea deşeurilor electrice şi electronice

Primaria Municipiului
Orsova

2014

Realizat

2

AchiziŃionarea şi montarea de becuri economice
pentru iluminatul public stradal inclusiv lucrări
specifice de întreŃinere a reŃelei

Primaria Municipiului
Orsova

2014

Realizat

2014

Realizat

permanent

Realizat

2014

Nerealizat

2014

Nerealizat

3

Salubrizarea malurilor golfului Cerna şi a ogaşelor

5

Monitorizarea funcŃionalităŃii barajului realizat pe
râul Cerna pentru oprirea PET-urilor şi altor deşeuri
care poluează golful Cerna
Amenajare spaŃii verzi şi locuri de joacă pentru
copii

6

Implementarea proiectului
management al deseurilor

4

Sistem

integrat

de

Primaria Municipiului
Orsova, Apele Române
Banat
Primaria Municipiului
Orsova, Apele Române
Banat
Primăria oraşului
Strehaia
Primăria oraşului
Strehaia

49

Lipsa fonduri
Lipsa fonduri

Nr.
crt.

7

8

9

10

11

12

13

14

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I 2014

Stabilirea regulilor generale de protecŃia mediului,
popularizarea lor şi monitorizarea respectării
acestora de către cetăŃeni, prin compartimentele
specializate
Continuarea implementării prevederilor Directivei
Consiliului nr. 96/61/CE privind prevenirea si
controlul integrat al poluării (IPPC)
Realizarea controlului respectarii angajamentelor
inscrise in autorizaŃiile integrate de mediu

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

Consiliul Local si
Primaria orasului
Baia de Arama

permanent

Realizat

permanent

Realizat

anual

Realizat

anual

Realizat

anual

Realizat

permanent

Realizat

permanent

Realizat

semestrial

Realizat

APM Mehedinti
Agenti economici
APM Mehedinti
Alte institutii cu
atributii de mediu
APM Mehedinti
alte institutii cu atributii
de mediu
APM Mehedinti
alte institutii cu atributii
de mediu

Verificarea tuturor instalatiilor IMA in vederea
monitorizarii respectarii prevederilor autorizatiilor
integrate de mediu de catre operatorii IMA
Realizarea rapoartelor anuale de poluanŃi emişi
(EPER) la nivel regional şi naŃional şi masuri de
implementare a Regulamentului 166/2006 privind
Registrul poluantilor emisi si transferati (E-PRTR)
Monitorizarea respectarii prevederilor autorizatiilor
integrate de mediu de catre operatorii IMA privind:
-Valori limita la emisie (VLE) functie de
APM Mehedinti
combustibilul utilizat;
Alte institutii cu atributii
-Măsurile şi termenele pentru atingerea VLE;
de mediu
-Verificarea măsurătorilor de emisii continue sau
discontinue, inclusiv calibrarea aparaturii;
Monitorizarea emisiilor de SO2, NOx şi pulberi
APM Mehedinti
provenite de la toate instalatiile mari de ardere in
Alte institutii cu atributii
vederea respectarii angajamentelor asumate
de mediu
Întocmirea semestriala a unui Raport privind
APM Mehedinti
evoluŃia implementării Programului NaŃional de
Alte institutii cu atributii
reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot
de mediu
si pulberi provenite de la instalaŃiile mari de ardere
50

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

15

16

17

18

19

20

21

22

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I 2014

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Elaborarea şi transmiterea la CE a Raportului
privind stadiul implementarii Directivei privind
depozitarea deseurilor
Monitorizarea semestriala a extinderii implementarii
sistemului de colectare selectiva la nivelul judetului,
concomitent cu introducerea sau modernizarea
serviciului de colectare
Continuarea implementării prevederilor Directivei
Consiliului nr. 2002/96/CE privind deşeurile de
echipamente electrice şi electronice (DEEE)
Continuarea implementării prevederilor Directivei
Consiliului nr. 2002/95/CE privind restricŃiile de
folosire a anumitor substanŃe periculoase in
echipamentele electrice si electronice
Continuarea implementării prevederilor Directivei
Directiva 96/59/CEE privind eliminarea bifenililor
si trifenililor policloruraŃi (PCB si PCT)
Continuarea
implementării
prevederilor
Regulamentului (CE)nr.259/93 privind supravegherea şi controlul transporturilor de deşeuri în
interiorul, înspre şi dinspre Comunitatea Europeană
Continuarea
implementării
prevederilor
Regulamentului (CE) nr. 2150/2002 privind
statistica deseurilor
Continuarea implementării prevederilor Directivei
Consiliului nr. 94/63/CE privind controlul emisiilor
de compusi organici volatili (COV) rezultati din
depozitarea benzinei si distributia sa de la terminale
la statiile de distributie a benzinei

APM Mehedinti
alte institutii cu atributii
de mediu
APM Mehedinti
alte institutii cu atributii
de mediu
APM Mehedinti
Alte institutii cu atributii
de mediu
APM Mehedinti
Alte institutii cu atributii
de mediu
APM Mehedinti
Alte institutii cu atributii
de mediu
APM Mehedinti
Alte institutii cu atributii
de mediu
APM Mehedinti
Alte institutii cu atributii
de mediu
APM Mehedinti
Alte institutii cu atributii
de mediu

51

Termen de
realizare

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

anual

Realizat

semestrial

Realizat

permanent

Realizat

permanent

Realizat

permanent

Realizat

permanent

Realizat

permanent

Realizat

permanent

Realizat

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

23

24

25

26

27

28

29

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I 2014

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Continuarea implementării prevederilor Directivei
APM Mehedinti
Consiliului nr. 96/62/CE privind evaluarea si Alte institutii cu atributii
managementul calităŃii aerului si a directivelor fiice
de mediu
Continuarea implementării prevederilor Directivei
APM Mehedinti
2002/49/CEE privind evaluarea şi gestionarea Alte institutii cu atributii
zgomotului ambiental
de mediu
Promovarea şi implementarea Strategiei pentru
regiunea Dunării, un proiect european, viabil şi
APM Mehedinti
coerent, menit să consolideze cooperarea şi
stabilitatea in regiune.
Implementarea proiectului Managementul eficient al
APM Mehedinti
capitalului natural din situl Natura 2000 Raul Motru
prin POR Mediu axa 4
InspecŃia obiectivelor a căror categorie de activitate
Garda NaŃionala de
se regăseşte în Anexa 1 a OUG nr. 152/2005 Mediu Serviciul
privind prevenirea şi controlul integrat al poluării- Comisariatul Judetean
aprobată prin Legea nr. 84/2006
MehedinŃi
InspecŃia amplasamentelor care intră sub incidenŃa
Directivei SEVESO II cu privire la aplicarea
măsurilor privind prevenirea accidentelor majore în
care sunt implicate substanŃe periculoase: RAAN –
GNM-SCJ MH
Sucursala Romag Prod, RAAN – Sucursala Romag
Termo, SC Fontegas Roccadaspide Italia SRL, SC
Secom SA, SC Delta Gas SRL, SC OMV Petrom
SA, SC Unicom Holding SA
InspecŃia obiectivelor şi instalaŃiilor din judeŃul
Mehedinti care intră sub incidenŃa Directivei Seveso
II în colaborare cu autoritatea judeŃeană pentru
GNM-SCJ MH
protecŃie civilă cu privire la aplicarea măsurilor
specifice pentru prevenirea producerii unor
accidente în care să fie implicate substanŃe
52

Termen de
realizare

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

permanent

Realizat

permanent

Realizat

permanent

Realizat

16.06.2015

in curs

Semestrul I 2014

Realizat

Semestrul I 2014

Realizat

Semestrul I 2014

Realizat

Motivul pe
scurt al
nerealizării

30

31

32

33

34

35

36

periculoase: RAAN – Sucursala romag Prod, RAAN
– Sucursala Romag Termo, SC Fontegas
Roccadaspide Italia SRL, SC Secom SA, SC Delta
Gas SRL, SC OMV Petrom SA, SC Unicom
Holding SA
Implementarea prevederilor legale referitoare la
valorile limită pentru dioxidul de sulf, dioxidul de
azot şi oxizii de azot, pulberi în suspensie şi plumb
din aerul înconjurător (Directiva 1999/30/CE), in
scopul evitării, prevenirii sau reducerii efectelor
dăunătoare asupra sănătătii umane si mediului.
Întocmirea, în colaborare cu APM Mehedinti –
Compartimentul Gestiune Deşeuri, a unei baze de
date privind depozitele de deşeuri în exploatare din
judeŃul Mehedinti (menajere şi industriale).
55 % din localităŃile din judeŃul Mehedinti vor
înfiinŃa sisteme de colectare selectivă a deşeurilor de
echipamente electrice si electronice, pentru
realizarea unei rate medii de colectare selectivă la
nivel naŃional de cel puŃin 5 kg/locuitor /an.
Efectuarea a 8 controale la operatorii economici
care desfăşoară activităŃi de colectare şi valorificare
deşeuri şi resturi metalice
Efectuarea a 50 controale la operatorii economici
care desfăşoară activităŃi de colectare şi valorificare
deşeuri şi resturi nemetalice
Efectuarea a 10 controale la operatorii economici
care deŃin, generează sau colectează ori valorifică
uleiuri uzate.
Efectuarea a 10 controale la operatorii economici
care pun pe piaŃă produse ambalate, privind modul
de gestionare a deşeurilor de ambalaje şi de
declarare a obligaŃiilor de plată la Fondul pentru
mediu.

GNM-SCJ MH

Semestrul I 2014

Realizat

GNM-SCJ MH

Semestrul I 2014

Realizat

GNM-SCJ MH

Semestrul I 2014

Realizat

GNM-SCJ MH

Semestrul I 2014

Realizat

GNM-SCJ MH

Semestrul I 2014

Realizat

GNM-SCJ MH

Semestrul I 2014

Realizat

GNM-SCJ MH

Semestrul I 2014

Realizat

53

Nr.
crt.

37

38

39

40

41

42

43

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I 2014

Efectuarea a 10 controale la operatorii eonomici din
judeŃul Mehedinti care desfăşoară activităŃi de
dezmembrare vehicule scoase din uz.
Verificarea instalaŃiilor de tratare a apelor uzate
menajere existente şi a celor noi, puse în funcŃiune
sau în curs de punere în funcŃiune (în baza unor
proiecte din fonduri europene sau alte fonduri) şi
verificarea respectării prevederilor legale referitoare
la managementul nămolurilor provenite din staŃiile
de epurare a apelor menajere.
Realizarea inspectiilor la obiectivele planificate, cu
privire la respectarea obligatiilor prevazute de lege
de catre titularii activităŃilor care constituie surse
fixe importante de emisii de poluanŃi atmosferici.
Realizarea de inspectii neplanificate la obiectivele
controlate sau obiective noi, in cazul constatarii
faptelor ce conduc la degradarea factorului de mediu
aer, inclusiv la emiterea, revizuirea, suspendarea sau
anularea actelor de reglementare.
Realizarea inspectiilor la obiectivele planificate ce
desfasoara activităŃi industriale cu emisii de COV,
cu privire la respectarea obligatiilor prevazute de
HG 699/2003
Realizarea de inspectii la obiectivele planificate ce
desfasoara activitati generatoare de disconfort fonic.
Participarea la elaborarea Planurilor de gestionare a
calităŃii aerului înconjurător în cazul apariŃiei unor
episoade de poluare în care concentraŃiile
poluanŃilor în aerul înconjurător.depăşeşsc pragurile
de informare şi de alertă/ pragurile de intervenŃie

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

GNM-SCJ MH

Semestrul I 2014

Realizat

GNM-SCJ MH

Semestrul I 2014

Realizat

GNM-SCJ MH

Semestrul I 2014

Realizat

GNM-SCJ MH

Semestrul I 2014

Realizat

GNM-SCJ MH

Semestrul I 2014

Realizat

GNM-SCJ MH

Semestrul I 2014

Realizat

GNM-SCJ MH

Semestrul I 2014

Realizat

54

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

44

45

46

47

48

49

50

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I 2014

Realizarea a 5 controale privind administrarea
spaŃiilor verzi din municipiile şi oraşele judeŃului
Mehedinti.
Realizarea a 4 controale la operatorii din judeŃul
Mehedinti care introduc deliberat în mediu
organisme modificate genetic.
Realizarea a 2 controale la operatorii economici din
judeŃul Mehedinti care utilizează în procesul de
producŃie substanŃe periculoase privind înregistrarea
şi gestionarea acestor produse
Realizarea a 3 controale la operatorii economici care
deŃin autorizaŃii pentru emisii gaze cu efect de seră
pentru verificarea încadrării în plafoanele de emisie
alocate
Realizarea inspecŃiilor şi controalelor de mediu
planificate cuprinse în Planul anual de inspecŃie al
comisariatului şi Planul de controale comun încheiat
cu Compartimentul Biodiversitate din cadrul
AgenŃiei pentru ProtecŃia Mediului Mehedinti
Verificarea respectarii obligatiilor producatorilor si
detinatorilor de deseuri cat si ale autoritatilor
administratiilor publice locale ca începând cu anul
2014 să asigure colectarea separată pentru cel puŃin
următoarele tipuri de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi
sticlă, pentru asigurarea unui grad înalt de
valorificare.
Realizarea inspectiilor la obiectivele planificate care
exploateaza resurse minerale – 17 controale

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

GNM-SCJ MH

Semestrul I 2014

Realizat

GNM-SCJ MH

Semestrul I 2014

Realizat

GNM-SCJ MH

Semestrul I 2014

Realizat

GNM-SCJ MH

Semestrul I 2014

Realizat

GNM-SCJ MH

Semestrul I 2014

Realizat

GNM-SCJ MH

Semestrul I 2014

Realizat

GNM-SCJ MH

Semestrul I 2014

Realizat

55

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

51

52

53

1

2

3

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I 2014

Asigurarea accesului publicului la informaŃiile de
interes public şi de mediu prin respectarea
prevederilor legislaŃiei în vigoare privind accesul
publicului la informaŃii
Mediatizarea în presa locală şi regională, scrisă,
audio şi video, a informaŃiilor de interes public şi de
mediu prin comunicate de presa, interviuri, buletine
şi materiale informative
Promovarea educaŃiei ecologice a elevilor si
studentilor,
organizarea
de
campanii
de
constientizare cu ajutorul Inspectoratului Scolar
Judetean, Corpul Voluntarilor de Mediu, asociatiilor
neguvernamentale.
XII. MUNCA
Asigurarea platii indemnizatiilor de somaj conform
prevederilor Legii nr 76/ 2002 privind sistemul
asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii
fortei de munca, modificata si completata, la
termenele stabilite prin conventia cu Posta Romana
Asigurarea platii contributiilor la bugetul
asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor
sociale de sanatate la timp pentru somerii
indemnizati
Înregistrarea in bazele de date a persoanelor aflate
in cautarea unui loc de munca, ca someri
indemnizati sau neindemnizati

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

GNM-SCJ MH

Semestrul I 2014

Realizat

GNM-SCJ MH

Trim IV 2013

Realizat

GNM-SCJ MH

Semestrul I 2014

Realizat

AJOFM Mehedinti

permanent

AJOFM Mehedinti

permanent

AJOFM Mehedinti

56

permanent

Realizat
Au fost transmise 22.523
mandate catre Posta Romana
pentru somerii in plata .

Realizat
Realizat
Au fost inregistrate 1169
dosare noi
de someri
indemnizati si 4246 de someri
neindemnizati .

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I 2014

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nu există o
semestrializare
Au
fost
angajati
113
absolventi
ai
diferitelor a realizărilor
obŃinute prin
institutii de invatamint .
programul de
ocupare
a
forŃei
de
muncă
Realizat
Nerealizat

4

Încadrarea in munca a unui numar de 320
absolventi ai diferitelor institutii de invatamint

AJOFM Mehedinti
Agenti economici

5

Încadrarea in munca a unui numar de 600 persoane
peste 45 ani sau unici sustinatori ai familiilor
monoparentale

AJOFM Mehedinti
Agenti economici

6

Medierea ocuparii unui loc de munca pentru 9375
persoane si asigurarea selectiei persoanelor aflate in
baza de date a institutiei in conformitate cu locurile
de munca vacante comunicate de agentii economici,
diminuarea intervalului de timp cuprins intre data
comunicarii si data ocuparii unui loc de munca
vacant

7

Cuprinderea la cursuri de calificare a unui număr
minim de 952 someri, cursuri finantate din bugetul
asigurarilor pentru somaj, conform planului de
formare profesionala aprobat (selectia, inscrierea si
organizarea cursurilor de calificare in vederea
dobindirii de noi aptitudini si competente
profesionale )

AJOFM Mehedinti
Agenti economici

CRFPA MEHEDINTI
CRFPA DOLJ
Agenti economici
autorizati

57

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014
permanent

31.12.2014

Au fost angajati 1567 someri
peste 45 ani sau unici
sustinatori
ai
familiilor
monoparentale .
Nerealizat
Au fost mediate pentru
ocuparea unui loc de munca
vacant un numar de 5005
persoane .

Nu există o
semestrializare
a realizărilor
obŃinute prin
programul de
ocupare
a
forŃei
de
muncă
Nu există o
Nerealizat
semestrializare
Au fost incepute 18 cursuri
de calificare / recalificare, a realizărilor
fiind cuprinsi la acestea 391 obŃinute prin
programul de
someri .
ocupare
a
forŃei
de
muncă

Nr.
crt.

8

9

10

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I 2014

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Cuprinderea la cursuri de calificare a unui număr de
56 persoane aflate în detenŃie şi care au mai puŃin de
9 luni până la eliberarea din detenŃie, conform
planului de formare profesională aprobat

CRFPA MEHEDINłI
CRFPA DOLJ
Penitenciarul Drobeta
Turnu Severin

31.12.2014

AJOFM Mehedinti

31.12.2014

AJOFM Mehedinti
Agenti economici

31.12.2014

Cuprinderea in servicii de informare si consiliere
privind cariera a unui numar total de 5625 someri

AJOFM MehedinŃi va organiza în cursul anului
2014 în mod obligatoriu 2 burse ale locurilor de
muncă :
- bursa generală a locurilor de muncă în 25.04. 2014
- bursa locurilor de muncă pentru absolvenŃii
instituŃiilor de învăŃământ preuniversitar şi
universitar în datade 26.09.2014 ;
- alte burse ale locurilor de muncă funcŃie de
cerinŃele de pe piata locală a forŃei de muncă .

58

Termen de
realizare

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nu există o
semestrializare
a realizărilor
Nerealizat
obŃinute prin
programul de
ocupare
a
forŃei
de
muncă
Nu există o
Nerealizat
Au fost cuprinsi in servicii de semestrializare
informare
si
consiliere a realizărilor
obŃinute prin
profesionala 3698 someri .
programul de
ocupare
a
forŃei
de
muncă

Realizat
organizate burse ale locurilor de
muncă în datele de 26,
27.02.2014 în Dr Tr Severin,
Baia de Aramă şi Vânju Mare,
în urma cărora au fost încadraŃi
în muncă 132 şomeri .
A fost organizată bursa generală
a locurilor de muncă în data de
25.04.2014, în urma căreia au
fost încadraŃi în muncă 61
şomeri .

Nr.
crt.

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I 2014

10

Întocmirea planului de control pentru semestrul I
2014 şi efectuarea de controale la angajatorii care
beneficiaza (sau au beneficiat) de subventii din
bugetul asigurarilor pentru somaj pentru incadrarea
in munca a diferitelor categorii de persoane,
persoane care au solicitat aprobarea de prime de
încadrare sau de instalare, verificarea respectării
prevederilor Legii 76/2002

11

Accesarea
fondurilor
europene
nerambursabile, în speŃă Fondul Social European, ca
partener al solicitantului AJOFM Caraş-Severin, DMI
4.2 « Formarea personalului propriu al SPO », prin
diferite cursuri
de formare profesională specifice
domeniului, proiectul „EficienŃă şi calitate în Serviciile
Publice de Ocupare”, cu o valoare de 3 662 235 lei .
Obiectivul general al proiectului: Creşterea nivelului de
competenŃe şi abilităŃi profesionale a personalului SPO,
în vederea îmbunătăŃirii calităŃii, eficienŃei serviciilor de
ocupare, utilizând o strategie eficientă de formare
profesională continuă, adaptată dinamicii pieŃei muncii.

12

Informarea, indrumarea si furnizarea de informatii
atit persoanelor interesate cu privire la posibilitatea
de a-si cauta un loc de munca in strainatate cit si
angajatorilor care doresc sa recruteze personal din
straintate prin intermediul retelei EURES,
inregistrarea in baza de date a persoanelor care
doresc sa-si caute un loc de munca in Spatiul
Economic European si Elvetia

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

AJOFM Mehedinti
Agenti economici
beneficiari

AJOFM Caras-Severin
AJOFM Timiş
AJOFM Arad
AJOFM Alba
AJOFM MehedinŃi
AJOFM Gorj
Centrul Regional de
Formare Continuă pentru
AdministraŃia Publică
Locală Timişoara
VUC Storstrom,
Danemarca

Termen de
realizare

31.12.2014

Iulie
2014

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014
Realizat
A fost ăntocmit planul de
control pt semestrul I 2014
in semestrul I 2014 au fost
efectuate 85 controale

Realizat
în semestrul I 2014, la sediul
AJOFM MehedinŃi, au fost
organizate două cursuri de
perfecŃionare în specializarea
„consilier de orientare
profesională” la care au
participat 23 salariaŃi
Realizat

AJOFM Mehedinti

59

permanent

La 355 de persoane le-au fost
oferite
informatii
privind
modalităŃile de căutare a unui
loc de muncă în străinătate şi
locurile de muncă disponibile în
spaŃiul economic european ;
aceste persoane au venit la
sediul instituŃiei sau au cerut
informaŃii telefonic/ electronic

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

13

14

15

16

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I 2014

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Campanie privind identificarea şi combaterea
cazurilor de muncă nedeclarată în domenii
susceptibile utilizării frecvente a acesteia, a muncii
tinerilor şi copiilor (construcŃii, industria textilă,
prestări servicii, industria alimentară şi panificaŃie,
industria lemnului, comerŃ, pază, transport rutier de ITM MehedinŃi, IPJ MH,
marfă şi persoane, cabinete medicale, fabricarea
IJJ MehedinŃi
băuturilor alcoolice şi răcoritoare, unităŃi care
desfăşoară activitate pe timpul nopŃii - baruri,
discoteci, jocuri de noroc, unităŃi de comerŃ cu
program non-stop, unităŃi distribuŃie carburant ,
grădiniŃe cu program prelungit).
Campanie privind verificarea modului de respectare
de către angajatori a prevederile Legii 156/2000
privind protecŃia cetăŃenilor români care lucrează în
ITM MehedinŃi
străinătate

Termen de
realizare

Realizat
s-au efectuat zilnic controale
tip
campanie
privind
identificarea cazurilor de
muncă nedeclarată
Trim. I-IV

Trim. II

Campanie privind verificarea modului de respectare
de către angajatori a prevederilor Legii nr. 344/2006
şi a H.G. nr.104/2007 privind detaşarea salariaŃilor
în cadrul prestării de servicii transnaŃionale.

ITM MehedinŃi

Trim. II - III

Campanie privind verificarea modului de respectare
de către angajatori a prevederilor Legii nr. 202/2002
privind egalitatea de şanse şi de tratament între
femei şi bărbaŃi, republicată.

ITM MehedinŃi

Trim.
II - III

60

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

Realizat
prin
controale
tematice
privind aplicarea prevederilor
legii,
în
sensul
identificării
cetăŃenilor
romăni care lucrează în
străinătate
Realizat
La
nivelul
ITM
este
desemnata o persoană care
urmăreşte
aplicarea
prevederilor legale
Realizat
prin controale în care s-a
verificat modul de respectare
a prevederilor legale

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

17

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I 2014

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

Campanie privind verificarea modului de respectare
de către angajatori a prevederilor H.G. 500/2011
privind registrul general de evidenŃă a salariaŃilor,
cu modificările şi completările ulterioare.
Verificarea modului în care angajatorii respectă
prevederile Codului Muncii - Legea nr.53/2003,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.

ITM MehedinŃi

Trim.
II - III

ITM MehedinŃi

Trim.
I - IV

Verificarea modului în care angajatorii respectă
prevederile O.U.G nr. 56/2007 privind încadrarea în
muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României,
cu modificările şi completările ulterioare.

ITM MehedinŃi

Trim.
I - IV

Verificarea modului în care agenŃii economici
respectă prevederile Legii nr. 156/2000 privind
protecŃia cetăŃenilor români care lucrează în
străinătate, cu modificările şi completările
ulterioare.

ITM MehedinŃi

Trim.
I - IV

Realizat
Prin controale în care s-a
verificat modul de respectare
a prevederilor legale
Realizat
Prin întâlniri periodice cu
angajatori şi salariaŃi privind
problematica
contractelor
colective de muncă şi prin
controale tematice privind
respectarea
de
către
angajatori a prevederilor
Legii nr. 53/2003
Realizat
Prin controale împreună cu
responsabilii ORI din IPJ
MehedinŃi
la
agenŃi
economici privind încadrarea
în muncă şi detaşarea
străinilor
pe
teritoriul
României
Realizat
Prin
controale
tematice,
conform tematicii întocmite
la nivelul ITM MehedinŃi
privind aplicarea prevederilor
Legii nr. 156/2000, în sensul
identificării
cetăŃenilor
români care lucrează în
străinătate.

18

19

20

61

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

21

22

23

24

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I 2014

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

Verificarea modului în care angajatorii respectă
prevederile Directivei 96/71/CE privind detaşarea
lucrătorilor în cadrul furnizării de servicii.

ITM MehedinŃi
CJPAS

Trim.
I - IV

Verificarea modului de respectare, de către
angajatori, a prevederilor art. 78 alin. 2 şi 3 din
Legea nr. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările
şi completările ulterioare.
Verificarea respectării de către agenŃii de muncă
temporară a prevederilor HG nr. 1256/2011 privind
condiŃiile de funcŃionare precum şi procedura de
autorizare a agentului de muncă temporară.

ITM MehedinŃi

Trim.
I - IV

ITM MehedinŃi

Trim.
I - IV

Verificarea modului în care angajatorii respectă
prevederile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea
unor activităŃi cu caracter ocazional desfăşurate de
zilieri şi a normelor de aplicare a acesteia, cu
modificările şi completările ulterioare.

ITM MehedinŃi

Trim.
I - IV

Elaborarea / revizuirea procedurilor unitare de
inspecŃie şi de lucru in domeniul relaŃiilor de muncă.

ITM MehedinŃi

Trim.
I - IV

Realizat
Au fost efectuate controale
tematice privind respectarea
prevederilor
Directivei
96/71/CE
Realizat
Au fost efectuate controale
tematice privind respectarea
prevederilor art 78 alin. 2 si 3
din Legea nr. 448/2006
Realizat
Au fost efectuate controale
tematice privind respectarea
prevederilor
HG
nr.
1256/2011 de către agenŃii de
muncă temporară
Realizat
prin
controale
tematice,
conform tematicii întocmite
la nivelul ITM MehedinŃi,
privind
respectarea
prevederilor
Legii
nr.
52/2011
Realizat
S-au elaborat procedurile
unitare de inspecŃie şi de
lucru în domeniul relaŃiilor de
muncă.

25

62

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I 2014

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

Campanie europeană coordonată de Comitetul
ÎnalŃilor Responsabili cu InspecŃia Muncii (en.:
SLIC) privind prevenirea alunecărilor şi căderilor la
acelaşi nivel.

ITM MehedinŃi

Campanie naŃională privind implementarea în
sistemul de învăŃământ a proiectului „ValenŃe
culturale în domeniul securităŃii şi sănătăŃii în
muncă”.

ITM MehedinŃi

Permanent
Trim. I-IV

Campanie naŃională de verificare a respectării
prevederilor legale privind securitatea şi sănătatea în
muncă la desfăşurarea activităŃilor cu articole
pirotehnice.
Campanie naŃională de supravegherea pieŃei
produselor industriale din domeniul de competenŃă
al InspecŃiei Muncii, conform programului sectorial
pentru anul 2014, coordonat de către Comisia
Europeană.

ITM MehedinŃi

Trim. IV

ITM MehedinŃi

Permanent
Trim. I-IV

Trim. I-IV

26

27

28

29

63

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014
Campania este în desfăşurare,
s-a numit prin decizie grupul
de lucru, s-au întocmit
tematici, s-a realizat întâlnire
cu angajatori, s-au prelucrat şi
înmânat materiale privind
tema campaniei. S-au efectuat
10
controale
conform
tematicilor întocmite.
În trim I 2014 s-a continuat
campania începută în trim. IV
2013. S-a organizat concursul
„Ştiu şi aplic”, unde au
participat clasele a X - a şi a
XI – a, din cadrul a 4 colegii.
Campania a continuat cu
completarea chestionarelor de
opinie privind acumularea de
cunoştinŃe
Realizat
În cursul sem. I s-au efectuat
6 controale. Nu s-au constatat
neconformitaŃi
Realizat
În sem. I au fost efectuate 10
controale în campania de
supraveghere piaŃă şi s-au
verificat 195 de produse. Nu
s-au constatat neconformităŃi

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I 2014

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

30

AcŃiune privind verificarea modului de respectare a
cerinŃelor minime de securitate şi sănătate în muncă
la lucrările din domeniul construcŃiilor.

ITM MehedinŃi

Trim.
II – III

AcŃiune privind verificarea respectării modului de
utilizare a echipamentelor de muncă şi a
tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere,
inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase
pe drumurile forestiere.

ITM MehedinŃi

Trim.
I şi IV

AcŃiune de monitorizare privind riscurile existente la
locurile de muncă din întreprinderi mici (10 - 49
lucrători).

ITM MehedinŃi

Trim.
I - IV

Realizat
In semestrul I 2014 s-au
efectuat 32 controale, unde sau
constatat
42
de
neconformităti în domeniul
securităŃii şi sanataŃii în
muncă, pentru care s-au
aplicat
10
amenzi
contravenŃionale în valoare de
68.000 lei, 32 avertismente,
au fost sistate doua activităŃi
şi a fost oprit un echipament
de muncă din funcŃiune
Realizat
În
trim. I s-a realizat
pregătirea
campaniei,
s-a
numit grupul de lucru , a avut
loc întâlnirea cu angajatorii din
judeŃ care au acest domeniu de
activitate. S-au efectuat apoi,
12 controale unde s-au
constatat 9 neconformităŃi
pentru care au fost aplicate 9
sancŃiuni, avertismente
Realizat
În trim. I în cadrul acŃiunii au
fost transmise chestionare
privind respectarea cerinŃelor
minime generale de securitate
şi sănătate în munca la 72

31

32

64

Motivul pe
scurt al
nerealizării

33

34

AcŃiune privind respectarea de către transportatorii
rutieri a prevederilor legale referitoare la încheierea
şi executarea contractelor individuale de muncă, a
timpului de muncă şi de odihnă a conducătorilor
auto (lucrători mobili), respectiv a prevederilor
legale privind securitatea si sănătatea în muncă.
(acŃiune comună în domeniile securităŃii şi sănătăŃii
în muncă şi al relaŃiilor de muncă)

ITM MehedinŃi

Trim.
II - IV

Instruirea inspectorilor de muncă ce au atribuŃii în
domeniul supravegherii pieŃei pentru implementarea
la nivel naŃional şi utilizarea sistemului informatic
ICSMS (Informare Comunicare Sistem
Supraveghere Piată) al Comisiei Europene.

ITM MehedinŃi

mai 2014

65

întreprinderi
mici.
Chestionarele
au
fost
completate şi transmise la
ITM, urmând ca prin sondaj
să se efectueze controale pe
această temă în trim II – IV.
În trim II s-au efectuat 7
controale la 7 angajatori din
cei
care
au
transmis
chestionarele completate. Nu
s-au constatat neconformitati.
Realizat
În cadrul acŃiunii in sem. I
2014, s-au efectuat controale
în trafic în colaborare cu
reprezentanŃii ISCTR, precum
şi
controale
tematice
efectuate de către ITM MH.
S-au efectuat 21 de controale
unde s-au constatat 10
neconformităŃi, pentru care sau aplicat 10 sancŃiuni
contraventionale, 2 amenzi în
valoare de 16000 lei şi 8
avertismente
Realizat
Inspectorul de muncă numit
prin decizie a participat la un
curs de instruire pentru
implementarea
la
nivel
naŃional
şi
utilizarea
sistemului
informatic
I.C.S.M.S,
organizat de
InspecŃia Muncii

Nr.
crt.

35

36

37

38

39

40

41

42
43

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I 2014

Imbunatatirea performantelor activitatii Casei
Judetene de Pensii MehedinŃi

Cresterea calitatii serviciilor oferite beneficiarilor
sistemului public de pensii
Imbunatatirea sistemului de comunicare cu
beneficiarii mass-media, pentru asigurarea unei
imagini obiective a activitatii institutiei
Informarea, in domeniul propriu de competenta, a
persoanelor interesate cu privire la drepturile si
obligatiile ce le revin, in aplicarea regulamentelor
europene de coordonare a sistemelor de securitate
sociala si a acordurilor bilaterale de securitate
Dezvoltarea unui sistem eficient si transparent de
asigurare pentru accidente de munca si boli
profesionale
Eficientizarea activitatii de expertiza medicala si
recuperare a capacitatii de munca
Eficientizarea activitatii sistemului public de pensii
prin imbunatatirea comunicarii cu beneficiarii
acestui sistem, reducerea costurilor aferente
furnizarii serviciilor publice
Reducerea numarului de contestatii a deciziilor de
pensie sau a modificarilor de drepturi
Implementarea si imbunatatirea cadrului legal

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

Casa JudeŃeană de Pensii
Mehedinti

Permanent

Realizat

CJP MehedinŃi

Permanent

Realizat

Permanent

Realizat

Permanent

Realizat

CJP MehedinŃi

Permanent

Realizat

CJP MehedinŃi

Permanent

Realizat

CJP MehedinŃi

2014

Realizat

CJP MehedinŃi

Permanent

ParŃial implementat

2014

ParŃial implementat

CJP MehedinŃi

CJP MehedinŃi

CJP MehedinŃi
66

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I 2014

46

Monitorizarea cazurilor de incompatibilitate
(posibile erori, posibilitatea existentei in plata, in
paralel, a mai multor dosare de pensii, identificarea
platilor necuvenite de pensii anticipate, anticipate
partial, de invaliditate sau de urmas, plati nelegale
de asigurari sociale sau introducerea eronata a CNP)
Implementarea si dezvoltarea sistemului de control
intern managerial, la nivelul CTP
Optimizarea cheltuielilor

47

Atragerea in sistem de noi asigurati pe baza
contractelor de asigurare

44

45

48

49

50

51

52

Acordarea drepturilor prevăzute de Decretul-lege
nr.118/1990
Dezbateri periodice pentru prezentarea prevederilor
actelor normative noi, specifice domeniului de
activitate
Identificarea şi autorizarea furnizorilor de formare
profesională a adulŃilor potrivit O.G. nr.129 /2000 şi
O.G. nr.76/ 2004 în strânsă legătură cu necesarul de
forŃă de muncă din judeŃ
Acordare consultanŃă şi monitorizarea activităŃii
furnizorilor de formare profesională a adulŃilor
Monitorizarea
şi
coordonarea,
organizarea
examenelor de absolvire în urma cărora se vor
elibera certificate de calificare sau de absolvire
recunoscute la nivel naŃional şi chiar internaŃional
pe baza convenŃiilor încheiate între România şi
Statele UE

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

Permanent

Realizat

CJP MehedinŃi

Permanent

Realizat

CJP MehedinŃi

Permanent

Realizat

CJP Mehedinti

Permanent

Realizat

AgenŃia JudeŃeană
pentru PlăŃi şi InspecŃie
Socială MehedinŃi

30.06.2014

Realizat

A.J.P.I.S Mehedinti

30.06.2014

Realizat

CJP MehedinŃi

A.J.P.I.S Mehedinti

30.06.2014

A.J.P.I.S Mehedinti

30.06.2014

A.J.P.I.S Mehedinti

30.06.2014

67

Realizat
Realizat

Realizat

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

53

54
55

56

57

58
59

60

61

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I 2014

Aplicarea legislatiei privind acordarea si plata
prestatiilor sociale precum si a programelor de
finantare in domeniul asistentei sociale ce se
deruleaza
Verificarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate
privind stabilirea drepturilor de beneficii sociale
Evaluarea şi controlul calităŃii serviciilor sociale
Colaborare la elaborarea planului judeŃean pentru
dezvoltarea strategiilor locale de intervenŃie în
sprijinul persoanelor aflate în dificultate, inclusiv la
elaborarea şi actualizarea planului judeŃean de
combatere a excluziunii sociale
Fundamentarea si propunerea ANPIS a proiectului
bugetului incluzand fonduri pentru functionare,
pentru plata beneficiilor sociale si implementarea
programelor de finantare in domeniul asistentei
sociale
Realizarea activitatii de evidenta contabila a
executiei bugetare pentru bugetul alocat
Identificarea situatiilor in care s-au efectuat plati
necuvenite si recuperarea sumelor respective, in
conditiile legii
Raportările statistice lunare, trimestriale, anuale
către Ministerul Muncii, Familiei, ProtecŃiei Sociale
şi Persoanelor Vârstnice
Controlarea şi monitorizarea modului în care sunt
respectate prevederile legale referitoare la
administrarea fondurilor pentru plata beneficiilor de
asistenŃă socială, precum şi a celor alocate pentru
susŃinerea şi dezvoltarea serviciilor sociale, a
proiectelor, programelor şi politicilor din domeniu

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

A.J.P.I.S Mehedinti

30.06.2014

A.J.P.I.S Mehedinti
A.J.P.I.S Mehedinti

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

Realizat

30.06.2014

Realizat

30.06.2014
30.06.2014

Realizat

A.J.P.I.S Mehedinti

Realizat

A.J.P.I.S Mehedinti

30.06.2014

A.J.P.I.S Mehedinti

30.06.2014

AgenŃia JudeŃeană pentu
PlăŃi şi InspecŃie Socială
MehedinŃi

30.06.2014

A.J.P.I.S Mehedinti

30.06.2014

Realizat

A.J.P.I.S Mehedinti

30.06.2014

Realizat

68

Realizat

Realizat
Realizat

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

62

63

64

65

66

67

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I 2014

Desfăşurarea activităŃii de control la nivel de judeŃ,
în baza ordinelor de deplasare şi cu respectarea
metodologiilor, instrucŃiunilor şi a procedurilor de
lucru aprobate
Elaborarea rapoartelor de evaluare, monitorizare şi
control, precum şi analize specifice activităŃii de
inspecŃie desfăşurate la nivel judeŃean;
Constatarea săvârşirii faptelor prin care se încalcă
prevederile legale din domeniul asistenŃei sociale şi
aplicarea sancŃiunilor contravenŃionale
Oferirea de sprijin metodologic autoritatilor locale
pentru infiintarea de retele de ingrijitori la domiciliu
Informarea persoanelor cu handicap/reprezentantii
legali ai acestora cu privire la drepturile prevazute
de lege si acordarea de sprijin acestora in realizarea
demersurilor necesare obtinerii drepturilor si
facilitatilor prevazute de lege
Organizarea unei intilniri de lucru cu asistentii
sociali/persoanele cu atributii de asistenta sociala
care isi desfasoara activitatea in subordinea
consiliilor locale din judet pentru identificarea
cazurilor de risc social in vederea asigurarii
aplicarii la nivel judetean a prevederilor legislatiei
in domeniul protectiei si promovarii drepturilor
copilului si a unei interventii urgente si de
specialitate.

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

A.J.P.I.S Mehedinti

30.06.2014

A.J.P.I.S Mehedinti

30.06.2014

A.J.P.I.S Mehedinti

30.06.2014

DirecŃia Generală de
AsistenŃă Socială şi
ProtecŃia Copilului
Mehedinti

permanent

Realizat

D.G.A.S.P.C
Mehedinti

permanent

Realizat

D.G.A.S.P.C
Mehedinti

trimestrial

Realizat

69

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

Realizat

Realizat
Realizat

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

68

69
70

71

72

73

74

75

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I 2014

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Oferirea de asistenta tehnica serviciilor sociale din
subordinea consiliilor locale , ONG- urilor, Biroului
pentru romi care functioneaza la nivelul Institutiei
Prefectului-Judetul Mehedinti in rezolvarea
cazuisticii comunitatilor de romi.
Oferirea de servicii sociale in conformitate cu
prevederilor standardelor de calitate
Asigurarea perfectionarii continue a personalului
care lucreaza in asistenta sociala prin participarea la
cursuri de perfectionarea continua
Desfasurarea in continuare a activitatilor tip ,,Scoala
parintilor” si organizarea de grupuri de sprijin
pentru părinŃi
Monitorizarea situatiei si a numarului de copii ai
strazii in vederea coordonarii activitatilor specifice
si reducerea dimensiunilor fenomenului;
Integrarea tinerilor care parasesc sistemul de
protectie a copilului in programe de integrare socioprofesionala si asigurarea accesului la forme de
pregatire profesionala adaptate la cerintele pietei, in
vederea obtinerii unui loc de munca.
Finalizarea proiectului Centrului de zi pentru copilul
cu autism, reabilitare Centru de plasament pentru
copilul cu dizabilitati
Asigurarea functionarii Adapostului victimelor
violentei in familie

D.G.A.S.P.C
Mehedinti, ONG-uri,
Consilii locale,
Biroul pentru romi
D.G.A.S.P.C
Mehedinti
D.G.A.S.P.C
Mehedinti

Termen de
realizare

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

permanent

Realizat

permanent

Realizat

permanent

D.G.A.S.P.C.
Mehedinti

Trimestrul II

Realizat

D.G.A.S.P.C.
Mehedinti

permanent

Realizat

D.G.A.S.P.C.
Mehedinti

permanent

Realizat

D.G.A.S.P.C.
Mehedinti

Trimestrul II

Realizat

permanent

Realizat

D.G.A.S.P.C.
Mehedinti

70

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I 2014

1

XIII. DIALOG SOCIAL
Continuarea dialogului social cu partenerii sociali,
reprezentantii
confederatiilor
patronale
si
confederatiilor sindicale prin organizarea intalnirilor
lunare si ori de cate ori este necesar, atat in cadrul
Comisiei de Dialog social constituita la nivelul
judetului Mehedinti cat si cu alti parteneri, in functie
de situatia curenta.
XIV. SĂNĂTATE

1

Evaluarea cabinetelor medicale privind dotarea
standard

2

3

4

5

6

Monitorizarea modului in care spitalele respecta
criteriile de calitate ale actului medical
Demararea efectivă a procesului de acreditare a
spitalelor astfel încât să existe „un standard de
spital" care să asigure reguli şi condiŃii egale pentru
desfăşurarea activităŃii.
Coordonarea si participarea la identificarea
prioritatilor in asistenta mamei si copilului cu scopul
scaderii mortalitatii infantile si cresterea natalitatii
Colaborarea, coordonarea si monitorizarea
asistentei ambulatorii si spitaliceasca de urgenta si
cea cu caracter continuu acordate de catre sectii de
OG si Pediatrie, gravidei, lehuzei si nou nascutului
in scopul depistarii gravidelor cu risc crescut si risc
de malformatii congenitale la nou nascut.
Monitorizarea evolutiei indicatorilor de natalitate,
mortalitate infantila si mortalitate materna.

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Institutia Prefectului
Mehedinti
compartimentul „
Afaceri europene si
Relatii internationale”

Termen de
realizare

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

31.12.2014

Realizat
3 şedinte de dialog social

Realizat
S-au infiintat 7 cabinete de
specialitate
in
Drobeta
Tr.Severin şi 1 in Orşova
Realizat

DirecŃia de Sănătate
Publică MehedinŃi

Permanent

DSP Mehedinti

Permanent

DSP Mehedinti

Permanent

DSP Mehedinti

Permanent

Realizat

DSP Mehedinti

Permanent

Realizat

DSP Mehedinti

trimestrial

Realizat

71

Realizat

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

7

8

9

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I 2014

Monitorizarea si evaluarea activitatii unitatilor de
primiri urgenta, a compartimentelor de primiri
urgenta precum şi activitatea serviciului de
ambulanŃă

Supravegherea si monitorizarea
imunizare conform PNI

activitatii

de

Supravegherea si controlul bolilor infectioase
(conform metodologiilor in vigoare) si instituirea de
masuri de combatere a focarelor de boala
transmisibila .

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

DSP Mehedinti

trimestrial

Realizat

Permanent

- Verificarea activitătii de
imunizare la nivelul CMI ,
preluarea datelor, prelucrarea
si raportarea acestora
-Informarea medicilor de
familie si medicilor scolari
privind
campaniile
de
vaccinare
-Informarea
continuă
a
medicilor privind metodologia actiunilor de imunizare .

Permanent

- Supravegherea , monitorizarea
si raportarea bolilor infectioase
inregistrate la nivel judetean
- Instituirea măsurilor de combatere in focarele inregistrate
- Efectuarea anchetei epidemiologice, cu luarea măsurilor ce sau impus .
- Informarea
continuă
a
medicilor
privind noutăti
apărute in metodologiile de
supraveghere
a
bolilor
transmisibile cat si in legislatie .
- Monitorizarea implementarii la
nivelul cabinetelor de medicina
de familie a metodologiilor de
supraveghere
a
bolilor
transmisibile .

DirecŃia de Sănătate
Publică MehedinŃi

DSP MehedinŃi

72

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I 2014

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

DSP Mehedinti
Spitale
Medicina primara

Pana la noi
instructiuni ale MS

Supravegherea epidemiologica a infectiilor
nosocomiale cu indrumarea metodologica a
serviciilor de prevenire si control din spitale

DSP Mehedinti

Permanent

12

Supravegherea si controlul epidemiologic al
infectiei HIV

DSP Mehedinti

Permanent

13

Supravegherea si controlul tuberculozei
( depistarea si tratamentul profilactic al contactilor ,
ancheta epidemiologica ).

DSP Mehedinti

Permanent

10

Asigurarea functionării optime a sistemului de alertă
precoce si răspuns rapid .

11

73

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014
- Informarea tuturor unitatilor
sanitare privind metodele de
prevenire a bolilor transmisibile
cu potential de raspindire rapida
- Monitorizarea zilnică si
săptamanală la nivelul judetului
a bolilor incluse in sistemul de
alerta precoce si raspuns rapid
-instituirea măsurilor specifice
la cazurile nou apărute, în
vederea prevenirii extinderii
infecŃiei
- Supravegherea epidemiologica
a infectiilor nosocomiale in
unitatile sanitare, preluarea
datelor si raportarea acestora
- Monitorizarea activitatii de
instruire a personalului medical
din spitale privind controlul
infectiilor nosocomiale
- Indrumarea metodologica a
serviciilor / compartimentelor de
prevenire si control ale spitalelor
serviciilor / compartimentelor de
prevenire si control ale spitalelor
-Distribuirea testelor rapide la
maternitati in vederea testarii
gravidelor .
-Monitorizarea testarilor HIV si
cazurilor HIV pozitive
Ancheta epidemiologica pentru
cazurile de TBC pulmonar
identificate in colectivitati, cu
luarea măsurilor ce s-au impus

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I 2014

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014
Realizat

14

Monitorizarea calităŃii apei destinată consumului
uman în mediul urban şi rural şi a calităŃii apei de
îmbăiere

DSP MehedinŃi

Semestrul I

- 175 probe de apă pentru
monitorizare de control si audit
la instalaŃiile centrale
- 17 probe de apa de la
fântanile publice
7 probe de apă de la
instalaŃiile
centrale
şi
35 probe de apa de la
fântanile publice au fost
recoltate în perioada inundaŃiilor
- 2 probe de apă au fost
recoltate şi trimise în vederea
analizării la CRSP Timişoara

- 128 controale igienicosanitare la obiectivele de
mediu
Realizat
-18 controale igienico-sanitare
în unităŃi alimentare

15

Monitorizarea calitaŃii nutritive şi contaminării
microbiologice a produselor animale şi nonanimale

DSP MehedinŃi

74

Semestrul I

-conform sintezelor naŃionale
au fost catalogate 44 alimente
cu adaos de vitamine,
minerale şi alte substanŃe
(macheta fiind transmisă la
CRSP Timişoara) şi 29
suplimente alimentare
- au fost chestionaŃi 10
subiecŃi privind evaluarea
stării de nutriŃie şi a tipului de
alimentaŃie al populaŃiei

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I 2014

16

Supravegherea focarului de toxiinfecŃie alimentară

17

Monitorizarea cazurilor de intoxicaŃii acute cu
nitriŃi şi monitorizarea intoxicaŃiilor acute
neprofesionale cu produse chimice

18

Elaborarea referatelor de avizare / autorizare a
proiectelor de construire, amplasare, extindere,
amenajare.

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

DSP MehedinŃi

DSP MehedinŃi

DSP MehedinŃi

Monitorizarea incidentei bolilor profesionale si
absenteismului medical prin boală profesionala

DSP MehedinŃi

Supravegherea cerintelor de sanatate si securitate in
munca in conditiile unei activitati cu efort fizic
mare, transport si manipulare de greutati

DSP MehedinŃi

Termen de
realizare

Semestrul I

Trimestrul IV

Trimestrul IV
Semestrul I

Realizat
prin
două
anchete
epidemiologice
privind
focarele
de
toxiinfecŃie
alimentară apărute în luna
martie şi mai 2014; fişele
OMS au fost raportate la
INSP şi CRSP Timişoara
Realizat
2 cazuri de intoxicatie acuta cu
nitriti prin consum de apa din
fantana proprie, 3 cazuri de
intoxicatie acuta neprofesională
cu produse chimice

Realizat
s-au eliberat 47 notificari pt
documentatiile depuse
Realizat
-Actiuni
comune
cu
reprezentantii
Inspectoratului
Teritorial de Munca Mehedinti
conform legislatiei in vigoare,
in vederea cercetarii bolilor
profesionale semnalate: 4
-boli profesionale cercetate si
declarate = 7

19

20

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

75

Semestrul I

Realizat
Numar obiective economice
investigate = 3

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

21
22

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I 2014

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

Supravegherea expunerii profesionale la agenŃi
cancerigeni, mutageni, azbest şi controlul măsurilor
pentru protejarea sănătăŃii faŃă de acest risc
Evaluarea starii de sanatate a muncitorilor agricoli
expusi la pesticide
Evaluarea expunerii ocupationale la campuri
electromagnetice

DSP Mehedinti

Semestrul I

Realizat

DSP MehedinŃi

Semestrul I

Realizat

Semestrul I

Realizat
Numar de unitati cu expunere
ocupationala la campuri
electromagnetice investigate
( numar de chestionare
completate) / trimestru /judet
=3
Realizat

DSP MehedinŃi

23

24
25
26
27

Evaluarea riscului generat de utilizarea laser-ului la
locul de munca
Expunerea profesionala la radiatii ionizante
Elaborarea referatelor de avizare / autorizare a
proiectelor de construire, amplasare, extindere,
amenajare. Medicina muncii
Colectarea, analiza şi raportarea datelor privind
monitorizarea stării de sănătate în relaŃie cu
expunerea profesională la radiaŃii ionizante

Semestrul I
DSP MehedinŃi
DSP MehedinŃi
DSP Mehedinti

Semestrul I
Semestrul I

DSP Mehedinti

Semestrul I

Realizat
s-au eliberat 6 notificări
pentru documentaŃiile depuse

Realizat
- 18 controale ale masurilor
de radioprotectie in obiectivele
nucleare medicale si industriale
din judetul Mehedinti ;
- s-au efecutat masuratori ale
eficacitatii ecranelor de protectie
la radiatii 47 obiective nucleare;
s-a urmarit efectuarea
controlului medical obligatoriu
la expusii profesional la radiatii
ionizante, (nu au fost depistate

76

Motivul pe
scurt al
nerealizării

cazuri de iesiri din mediu din
motive medicale);
- s-au recoltat un număr de 3
probe de apă şi 4 probe de
alimente care au fost trimise la
DSP Dolj laborator igiena
radiaŃiilor pentru determinarea
conŃinutului radioactiv.

Realizat

28

29
30

31

32
33
34

AcŃiuni de inspecŃie privind acŃiunea factorilor
de risc din colectivitǎŃile de copii şi tineri

Actiune tematica de control privind verificarea
respectarii dispozitiilor Legii 349/2002.
Actiune tematica de control pentru respectarea
legislatiei in vigoare privind suplimentele
alimentare.
Actiune tematica de control privind conditiile de
functionare a cabinetelor de medicina de familia si
specialitate.
Actiune tematica privind controlul
respectarii
prevederilor legale in vigoare in domeniul
produselor cosmetice.
Actiune tematica de control pentru verificarea
conformitatii unitatilor sanitare cu paturi.
Actiune de control privind verificarea operatorilor
economici care produc si comercializeaza produse
de paine, panificatie si patiserie.

au fost efectuate 121 acŃiuni
specifice de evaluare a stării de
sănătate
a
copiilor
şi
adolescenŃilor din colectivităŃi;
- au fost efectuate triajele
epidemiologice
centralizarea
rezultatelor
chestionarelor pentru evalurea
comportamentului cu risc la
copii şi inaintarea acestora la
CRSP Cluj

DSP MehedinŃi

Permanent

Serviciul de Control in
Sanatate Publica
Serviciul de Control in
Sanatate Publica

Semestrul I

Numar total controale = 105

Semestrul I

Numar total controale = 32

Serviciul de Control in
Sanatate Publica

Semestrul I

Numar total controale = 47

Serviciul de Control in
Sanatate Publica

Semestrul I

Numar total produse
verificate = 66

Serviciul de Control in
Sanatate Publica
Serviciul de Control in
Sanatate Publica

Semestrul I

Numar total controale = 54

Semestrul I

Numar total controale = 117

77

Nr.
crt.
35
36
37
38

39

40
41
42
43
44
45
46

47

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I 2014

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

Actiune de control privind produsele biocide.

Serviciul de Control in
Sanatate Publica
Serviciul de Control in
Sanatate Publica
Serviciul de Control in
Sanatate Publica
Serviciul de Control in
Sanatate Publica
Serviciul de Control in
Sanatate Publica

Semestrul I

Numar total controale = 55

Semestrul I

Numar total controale = 217

Semestrul I

Numar total controale = 24

Semestrul I

Numar total controale = 25

Semestrul I

Numar total controale = 253

Semestrul I

Numar total controale = 66

Semestrul I

Numar total controale = 55

Semestrul I

Numar total controale = 16

Semestrul I

Numar total controale = 22

Semestrul I

Numar total controale = 8

Semestrul I

Numar total controale = 3

Actiune de control privind mediul de viata al
populatiei.
Actiune de control in unitati de infrumusetare.
Actiune de control in unitati de invatamant.
Actiune de control in unitati de tipul: producatori si
ambalatori, distribuitori si transportatori, retaileri,
sectorul servicii, producatori primari care vand
direct consumatorului final.
Actiune de control privind deseurile cu potential
contaminant.
Actiune de control privind verificarea sesizarilor
cetatenilor de pe raza judetului.
Actiune tematica de control la serviciile de asistenta
medicala de urgenta prespitaliceasca
Actiune tematica de control privind apa minerala
naturala imbuteliata si apa de masa imbuteliata (in
sticle si alte recipiente)
Actiune tematica de control la proiectele finantate
din POP si PNDR, finalizate
Actiune tematica de control privind activitatile de
ingrijire la domiciliu
Monitorizarea activitatii medicale a unitatilor
spitalicesti a caror management a fost transferat
catre autoritatile publice locale
Introducerea tichetului pentru sănătate şi contribuŃia
personală a pacientului la accesarea serviciilor de
sănătate

Serviciul de Control in
Sanatate Publica
Serviciul de Control in
Sanatate Publica
Serviciul de Control in
Sanatate Publica
Serviciul de Control in
Sanatate Publica
Serviciul de Control in
Sanatate Publica
Serviciul de Control in
Sanatate Publica
Directia de Sanatate
Publica Mehedinti
Directia de Sanatate
Publica Mehedinti
78

Trimestrul I

Realizat

In curs de realizare
2014

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I 2014

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

48

Solicitarea in termen a fodurilor necesare finantarii
unitatilor sanitare care deruleaza programe nationale
de sanatate

Directia de Sanatate
Publica Mehedinti

Lunar

Realizat in baza prevederilor
bugetare

49

Reabilitarea ambulatoriului Spitalului Municipal
Orşova

Primăria Orşova
Spitalul municipal
Orşova

30.03.2014

Realizat

Casa de Asigurări de
Sănătate MehedinŃi

Luna Ianuarie Iunie 2014

Realizat

50

51

52

53

Asigurarea continuităŃii acordării asistenŃei
medicale:
- Prelungirea contractelor pentru anul 2014 prin acte
adiŃionale la contractele încheiate cu furnizorii de
servicii medicale.
Încheierea contractelor de furnizare servicii
medicale, medicamente şi dsipozitive medicale cu
furnizorii care doresc să intre în contract cu CAS
MehedinŃi
Atragerea personalului medical în zonele izolate sau
defavorizate:
- Majorarea cu până la 100% a punctajului realizat,
în funcŃie de condiŃiile în care se desfăşoară
activitatea, pe baza criteriilor aprobate prin ordin
comun al Preşedinteluii C.N.A.S. şi al Ministrului
SănătăŃii.
Creşterea calităŃii asistenŃei medicale oferite
asiguraŃilor:
- Monitorizarea indicatorilor de calitate a serviciilor
medicale;

Casa de Asigurări de
Sănătate MehedinŃi

iulie 2014

C.A.S. MehedinŃi
Primăriile locale din
judeŃul MehedinŃi

În perioada
contractării

ParŃial realizat

Lunar

Realizat

Casa de Asigurări de
Sănătate MehedinŃi+
DSP + Colegiul
Medicilor

79

Nerealizat

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Conform H.G.
nr.400/2014,
contractele vor
fi încheiate
începând cu
01.07.2014
ŞedinŃa pentru
stabilirea
punctajelor
definitive va
avea loc în
data de
16.07.2014

Nr.
crt.

54

55

56

57

58

59

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I 2014

Păstrarea ierarhiei funizorilor de servicii medicale
conform criteriilor de calitate şi respectarea valorilor
de contract stabilite conform criteriilor prevăzute în
normele de aplicare a Contractului-cadru.
Monitorizarea continuă a cheltuielilor spitaliceşti:
- Colectarea şi transmiterea datelor privind execuŃia
lunară la nivel de spital;
- Întocmirea situaŃiei cuprinzând plăŃile efectuate
din f.n.u.a.s.s. de catre unităŃile sanitare cu paturi
Asigurarea accesului asiguraŃilor la asistenŃă
medicală în timpul călătoriei sau şederii în statele
membre ale Uniunii Europene
-eliberarea cardurilor europene de asigurat
-eliberarea formularelor europene, documentelor
portabile S
Protejarea consumatorilor împotriva riscului de a
achiziŃiona produse periculoase sau de a li se presta
servicii care ar putea sã le afecteze viaŃa, sãnãtatea
sau securitatea.
Organizarea şi desfãşurarea de acŃiuni tematice de
control specifice, pentru evaluarea riscurilor la
produsele, potenŃial periculoase;
Eficientizarea acŃiunilor de control prin verificarea
mãsurilor dispuse de comisari în documentele de
control;
ÎmbunãtãŃirea sistemului informatic şi dezvolatarea
bazei de date pentru asigurarea unui schimb rapid de
informaŃii privind produsele periculoase, între
structurile teritoriale;

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

Casa de Asigurări de
Sănătate MehedinŃi

Iunie 2014

Realizat

Lunar

Realizat

Zilnic
şi cand este cazul

Realizat

CJPC MehedinŃi

Permanent

Realizat

CJPC MehedinŃi

Permanent

Realizat

CJPC MehedinŃi

Permanent

Realizat

CJPC MehedinŃi

Permanent

Realizat

Casa de Asigurări de
Sănătate MehedinŃi+
Autoritatea de Sanatate
Publica

Casa de Asigurări de
Sănătate MehedinŃi

80

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I 2014

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

60

Colaborarea mai eficientã cu alte instituŃii ale
administraŃiei publice locale;
FuncŃie de bugetul alocat, se va spori numãrul de
prelevãri la produsele alimentare de bazã, în vederea
verificãrii modului de respectare a celor declarate de
producãtor pe etichetã.
SoluŃionarea
cu
celeritate
a
petiŃiilor
consumatorilor şi asociaŃiilor acestora:
ÎmbunãtãŃirea modalitãŃilor de primire, soluŃionare
şi informare a petiŃionarului, inclusiv prin poşta
electronic.
Creşterea nivelului de informare / educare a
consumatorilor operatori economici:
- Educarea consumatorilor (mass – media
saptamanal), Simpozion “Ziua Mondialã a
Drepturilor Consumatorilor”
XV. TINERET SI SPORT
Campionatul NaŃional de Judo U18

CJPC MehedinŃi

Permanent

Realizat

CJPC MehedinŃi

Permanent

Realizat

CJPC MehedinŃi

Permanent

Realizat

CJPC MehedinŃi

Permanent

Realizat

CJPC MehedinŃi

Permanent

Realizat

DirecŃia JudeŃeană
pentru Sport şi Tineret
MehedinŃi. AJJ
DJST, AJJ
DJST MH,AJJ
DJST MH, AJJ
DJST MH, AJL
DJST MH,AJJ
DJST MH,AJJ
DJST MH,AJJ
DJST MH, AJL
DJST –MH,AJSPPT
DJST –MH,AJSPPT

26.01.2014

Realizat

16.02.2014
02.03.2014
16.03.2014
02.03.2014
30.03.2014
17-18.01.2014
23.03.2014
17-18.03.2014
21.01-15.02.2014
17-31.03.2014

Realizat
Realizat
Realizat
Realizat
Realizat
Realizat
Realizat
Realizat
Realizat
Realizat

61

62

63

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Campionatul NaŃional de Judo U23
Campionat Nat.Judo U21
Campionat Nat.Judo U16
Campionat Nat.Lupte juniori,seniori
Campionat Nat.Lupte U12,14
Cupa Severinului judo
Cupa Orasului Strehaia judo
Memorialul Gaita lupte
Cupa Unirii
Cupa Martisorului

81

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I 2014

12
13
14

Miscare recreativa
Campionat Nat.Lupte cadeti, copii
Ziua Olimpica
Trofeul Portile de Fier kaiac-caoe

15
16
17
18
19
20
21

Zilele Severinului
Cupa Femina
Cupa Tineretului
Crosul Europei
Cupa Satelor
Cupa 1 Iunie
Seara Voluntarilor

22
Curs scriere proiecte
23
Cafeneaua ONGT
24
Info - CTO
25
Tinerii în...”Şcoala altfel”
26

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

DJST –MH,AJSPPT
DJST MH,AJL
DJST –MH, AOR MH
DJST –MH,
CSS Traian Lalescu
DJST –MH,AJSPPT
DJST –MH,AJSPPT
DJST –MH,AJSPPT
DJST –MH,AJSPPT
DJST –MH, AJSPPT
DJST –MH, AJSPPT
DJST MehedinŃi-CT
Drobeta, ONGT-urile
din judeŃ
DJST MehedinŃi-CT
Drobeta, ONGT-urile
din judeŃ
DJST MehedinŃi-CT
Drobeta,ONGT-urile din
judeŃ
DJST MehedinŃi-CT
Orsova, As. Youth Club
Orşova, Colegiul Tehnic
Dierna Orşova
DJST MehedinŃi
As. de Turism Ecologic
Camena, As. de Copii şi
Tineret „Alice
Voinescu” -ACTAV

17.01-25.02.2014
04.04.2014
11.06-12.06.2014
06.06-07.06.2014

Realizat
Realizat
Realizat

20.04-28.04.2014
15.03-15.04.2014
25.04-08.05.2014
09.05.2014
30.04-30.05.2014
01.06-30.06.2014
15.04.2014
30.06.2014

Realizat
Realizat
Realizat
Realizat
Realizat
Realizat
Realizat

15.04.2014
30.04.2014

Realizat

15.04.2014
30.11.2014

Proiect in derulare

15.04.2014
31.07.2014

Proiect în derulare

20.04.2014
30.04.2014

Realizat

82

Realizat

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I 2014

Zilele Tineretului

27

Verde, dar te pierde
28
Tineri Voluntari
29
Voluntari cu tradiŃie
30

31

Sectia lupte libere
Sportivii secŃiei au obŃinut 6 medalii la următoarele
competiŃii: Finala C.N de Lupte cadeti feminin –
Iasi, Finala Campionatului National Individual
Juniori ,Tulcea, 26-27.04.2014, Campionatul
European de Cadeti, Bulgaria, Samakov, 1011.05.2014, Campionatul National Individual
Seniori, Tg Mures , 31.05-01.06.2014

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

DJST MehedinŃi
ONGT-urile din judeŃ
Primăria Dr. Tr. Severin
AJOFM MehedinŃi
Palatul Copiilor Drobeta
CSS Tr. Severin,
As. Jud. Sportul pentru
ToŃi, Licee şi şcoli
gimnaziale din Tr.Sev,
Casa Tineretului
DJST MehedinŃi
CPECA MehedinŃi
FundaŃia Tineri pentru
Tineri
DJST MehedinŃi
As.”Cazanele Dunării”
EşelniŃa, FundaŃia Tineri
pentru Tineri
DJST MehedinŃi, As. de
Tineret „Ghe. Ionescu
Şişeşti”, ONGT-urile din
judeŃ
CSM

28.04.201410.05.2014

Realizat

10.05.2014
29.05.2014

Realizat

01.06.2014
30.06.2014

Realizat

04.06.2014
27.06.2014

Realizat

Realizat

Semestrul I

83

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

32

33

34

35

36

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I 2014

Sectia box
Sportivii secŃiei au obŃinut 9 medalii la următoarele
competiŃii:
Campionatul NaŃional de box feminin Bistrita
Nasaud,
Cupa Romaniei feminin, Tulcea ,14-22. 06. 2014
Sectia judo
Sportivii secŃiei au obŃinut 15 medalii la
următoarele competiŃii: Cupa Europei Seniori
Feminin – Sarajevo Bosnia, CNU 16 Onesti, FCNJ
U 21 M+F Deva, Cupa Romaniei seniori, Finala
seniori Ne-Waza, Campionatul Balcanic U 21,
Campionatul European de Veterani
Sectia atletism
Sportivii secŃiei au obŃinut 4 medalii la următoarele
competiŃii:
Campionatul NaŃional de Sala Bucuresti
Campionatul Balcanic de sala – Istanbul
Campionatul NaŃional Juniori II
Sectia de canotaj
Sportivii secŃiei au obŃinut 7 medalii la următoarele
competiŃii: Campionatul National de Fond Juniori şi
Campionatul de Fond Tineret si Seniori
Sectia de Natatie si Pentatlon Modern:
Sportivii secŃiei au obŃinut 63 medalii la următoarele
competiŃii: Campionatele Nationale de Seniori si
Juniori de la Bacau din 02-06.Aprilie 2014,
Campionatele Nationale de JUNIORI II de la Baia
Mare din luna Aprilie 2014
Campionatele Nationale de Juniori II Bucuresti 15.06.2014

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

CSM

semestrul I

Realizat

CSM

semestrul I

Realizat

CSM

Semestrul I
Realizat

CSM

Semestrul I

Realizat

CSM

Semestrul I

Realizat

84

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I 2014

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

31.12.2014

Realizat

Motivul pe
scurt al
nerealizării

XVI. TRANSPORTURI
1

Lucrari de reparatii, intretinere curenta si periodica
Drumuri Nationale

2

Consolidare si refacere drum DN67 km 13+800 –
18+000 (Dealul Colibasi)

3

4

5

6

7

Lucrări pentru terminarea reabilitării:
DN6
’’Filiasi-Ciochiuta”,km 268+390 – 297+070 si km
297+384 – 298+00
Tratament bituminos DN 56B km 0+000-13+000
intre Hinova şi Devesel
Deszăpezire drumuri
DN 57 km 4+093-64+400
DN 67D km 76+830-90+200
DN 66A km 99+757-109+308
DN 6 km 358+000-370+500
Reparatii gropi
DN 57 km 4+093 - 22+000
DN 67D km 76+830 - 90+000
Cosirea vegetaŃiei
DN 57 km 4+093-64+400
DN 67D km 76+830-90+200
DN 6 km 358+000-370+500

SecŃia Drumuri
NaŃionale
Dr.Tr.Severin
DRDP CRAIOVA
SDN Dr.Tr.Severin

CNADNR.Bucuresti
DRDP CRAIOVA
SDN Dr.Tr.Severin
DRDP CRAIOVA
SDN Dr.Tr.Severin
District Eselnita
District Berzasca,
District Valea Cernei,
District Vârciorova
SecŃia Drumuri
NaŃionale Orşova
Districtele EşelniŃa,
Berzeasca
District Eselnita
District Berzasca,
District Valea Cernei,
District Vârciorova

85

Contract
suspendat

15.11.2014

Contract
suspendat

01.06.2014

15.11.2014

În derulare

Semestrul I 2014

Realizat

Semestrul I 2014

Realizat

Semestrul I 2014

Realizat

Nr.
crt.

8

9

10

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I 2014

Promovarea folosirii transportului pe caile
navigabile interioare, in cadrul proiectului RoRIS
III, cu următoarele acŃiuni:
- creşterea lungimii căilor navigabile asigurate cu
servicii de identificare şi localizare automată;
- creşterea numărului de aplicaŃii suport pentru
serviciile RIS;
- creşterea numărului de staŃii radio VHF de
comunicare cu navele;
- creşterea numărului de radare de supraveghere;
- creşterea numărului de piloni de comunicatii;
- prin eficientizarea formalitatilor portuare
- cuantificarea reziduurilor de la bordul navelor
fluviale,
- reducerea numărului de evenimente de navigatie
Realizarea graduală a proiectelor pe coridorul VII,
în cadrul proiectului IRIS III. Proiectul „IRIS III”,
care a fost selectat pentru finanŃare în cadrul cererii
de propuneri multianuale TEN-T 2011, va permite,
după finalizare, un tranzit mai rapid şi mai sigur pe
căile navigabile interioare din Ńările participante:
Austria, Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria,
Polonia, România şi Slovacia.
Modernizarea porturilor dunarene si dezvoltarea
acestora ca centre logistice intermodale, care
servesc drept sprijin la realizarea progresiva a retelei
intermodale de marfuri- obiectiv RIS, cu
aplicabilitate prin proiectul RoRIS 2, conform
Directivei EC 44/2005.

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Autoritatea Navala
Romana,
prin
Capitaniile de Port

Autoritatea Navala
Romana,
prin Capitaniile de Port
si AFDJ

Autoritatea Navala
Romana,
prin Capitaniile de Port

86

Termen de
realizare

Finalizat
mentenanta
postinvestitii, pana
la sfarsitul anului
2013 s-au făcut
propuneri de
investiŃii pentru
anul 2014

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

Se aplică planul de investiŃii
care va fi aprobat

31.12.2014

In luna iulie 2014 a avut loc
intalnirea de lucru RIS la
Berlin finantat în programul
IRIS 3EU

Aplicatia RoRIS II
este finalizată

A avut loc auditul investiŃiei
la nivel ANR

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

11

12

1

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I 2014

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

Facilitarea schimbului intermodal catre moduri de
transport mai puŃin poluante, cu impact pozitiv
asupra economiei, cât şi a protecŃiei mediului –
obiectiv RIS
PODCA-Monitorizarea si eficientizarea proceselor
de lucru si a fluxului de documente la nivel central
si la nivelul unitatilor teritoriale, pastrarea
informatiei in conditii sigure si cu costuri optime.
Finatat de Fondul Social European axa prioritara 2,
domeniul major de interventie 2.2 .

Autoritatea Navala
Romana,
prin Capitaniile de Port

31.12.2014

În grafic

Activitate demarata
la nivel ANR de la
inceputul anului. In
cursul anului 2014
se implementeaza si
in teritoriu, la
Capitanii. Durata
18 luni .

Incepe in Capitanii in cursul
anului 2014

11.06.2014

Realizat

Autoritatea Navala
Romana

XVII. TURISM, IMM SI MEDIUL DE AFACERI
Proiectul „Promovarea atracŃiilor turistice în zona
Primăria municipiului
de graniŃă Drobeta”
Drobeta Turnu Severin
Agrement la Golful Cerna – proiect depus la ADR
Primăria municipiului
Sud Vest Oltenia
Orşova

2

3

4

5

Centrul NaŃional de Informare şi Promovare
Turistică
Crearea unei imagini pozitive a municipiului
Orşova ca destinatie pentru investitori la nivel local

Întâlniri cu mediul de afaceri din municipiu si din
zonă pentru identificarea problemelor cu care se
confruntă

2015

Nerealizat

2015

În curs de contractare

Primaria Municipiului
Orsova

permanent

Realizat
SoluŃionarea operativă a
dificultăŃilor întâmpinate de
investitori

Primaria Municipiului
Orsova

permanent

Realizat

Primăria municipiului
Orşova

87

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Proiectul a
fost respins,
s-a depus
contestaŃie la
scrisoarea de
respingere

Nr.
crt.
6

1

AcŃiuni prevăzute a se realiza în semestrul I 2014

Entitatea implicată
în realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

Stadiul de implementare pe
semestrul I 2014

Relansarea rapidă şi durabilă a turismului

Primăria municipiului
Orşova

permanent

Realizat

2014

AngajaŃi 11 experti romi in
judeŃ

XVIII MINORITĂłI
Angajarea experŃilor romi în unităŃile administrativ
teritoriale unde etnia romă are pondere
semnificativa
Angajarea în câmpul muncii a cetăŃenilor de etnie
romă

2

3

4

Angajarea de mediatori şcolari, cadre didactice ce
predau limba romani la toate şcolile cu pondere
semnificativă de elevi de etnie romă
Ocuparea locurilor special rezervate pentru elevii
romi la nivel de liceu si facultate

Administratii locale,
Biroul judetean pt Romi

AJOFM MehedinŃi,
Biroul judetean pt Romi

2014

Inspectoratul Şcolar
JudeŃean MehedinŃi,
Biroul judetean pt Romi

2014

Inspectorul şcolar rom,
cadre didactice rome,
mediatori şcolari , Biroul
judetean pt Romi

2014

NICOLAE D

Şef serviciu

88

Deplasări lunare în localităŃile
cu populaŃie semnificativă de
etnie romă pt acordarea
serviciilor de mediere, consiliere
a persoanelor aflate în căutarea
unui loc de muncă
1 inspector şcolar pt problemele
romilor, 10 cadre didactice ce
predau limba romani, istoria si
traditia romilor, 7 mediatori
şcolari
Absolventii de gimnaziu si liceu
au fost consiliaŃi şi îndrumaŃi
spre instituŃiile de învăŃământ ce
au locuri special rezervate

Motivul pe
scurt al
nerealizării

