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Lucrarea cuprinde stadiul de implementare pe trim.I 2015 a Planului de acŃiuni pe anul 2015 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
2. Ape şi Păduri
3. Cultură
4. Dezvoltare si AdministraŃie
5. EducaŃie
6. Energie
7. FinanŃe
8. Industrie, ComerŃ şi Competitivitate
9. Interne
10. Mari Proiecte de Infrastructură
11. Mediu
12. Muncă
13. Dialog Social
14. Sănătate
15. Tineret şi Sport
16. Transporturi
17. Turism, IMM-uri şi Mediul de Afaceri
18.Minorități
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Cap. I – AGRICULTURA
1.1 - DIRECłIA PENTRU AGRICULTURĂ MEHEDINłI
DirecŃia pentru Agricultură MehedinŃi este serviciul public deconcentrat al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin care se asigură la nivelul judeŃului
MehedinŃi aplicarea corectă a politicilor şi strategiilor agroalimentare, implementarea politicilor agricole comunitare şi naŃionale precum şi verificarea modului de respectare a
legislaŃiei în domeniul agricol.
AcŃiunile pentru realizarea în judeŃ a politicilor agricole şi de integrare europeană au fost concretizate pe urmatoarele aspecte:
-Facilitarea transformării şi modernizării structurii agriculturii precum şi a
industriilor procesatoare aferente, pentru a le face mai competitive şi pentru a contribui la creşterea economică şi convergenŃa veniturilor din spaŃiul rural, în paralel cu
asigurarea condiŃiilor de trai din aceste zone;
-Absorbtia fondurilor comunitare destinate finanŃării domeniilor specifice;
-ImbunătăŃirea cadrului instituŃional în domeniile sale de activitate pe principiile transparenŃei, eficienŃei şi debirocratizării;
-Stimularea înfiinŃării de depozite pentru colectarea, sortarea şi valorificarea produselor agricole;
-Accelerarea procesului de dezvoltare rurală, inclusiv a serviciilor din spatial rural;
-Exercitarea obligatorie a controalelor în conformitate cu reglementarile stabilite cu autoritatile corespondente din Uniunea Europeana
Luînd în considerare necesitatea adaptării sectorului agro-alimentar românesc la cerintele UE prin promovarea unui sector eficient şi viabil din punct de vedere
economic şi social în contextul perioadei ulterioare aderării, se stabilesc direcŃiile principale pentru dezvoltarea sectorului agricol si a celui de dezvoltare rurală:
-Asigurarea securităŃii alimentare prin stimularea creşterii şi diversificării producŃiei agricole;
-Stimularea creşterii exportului de produse agroalimentare şi echilibrarea balanŃei comerciale agricole.
Respectarea de către producători agricoli a standardelor de calitate şi a reglementărilor sanitare şi fito-sanitare a constituit o altă direcŃie de maximă importanŃă în
procesul de armonizare la normele comunitare, cu atât mai mult cu cât Uniunea Europeana pune la dispoziŃie diferite programe pentru producătorii români.

Nr.
crt.

1
2
3

Acțiuni prevăzute a se realiza în
trimestrul I 2015

InstituŃia implicată în
realizarea acŃiunii

Termen de realizare

Stadiul realizării pe
trimestrul I 2015

Verificarea documentaŃiei şi emiterea avizelor
privind vânzarea terenurilor conform Legii nr.
17/2014
Implementarea şi actualizarea datelor din
Registrul PlantaŃiilor Viticole
Verificarea documentaŃiilor şi avizarea
acestora în vederea scoaterii terenurilor din
circuitul agricol

DirecŃia pentru Agricultură
MehedinŃi

Permanent

Realizat

DirecŃia pentru Agricultură
MehedinŃi
DirecŃia pentru Agricultură
MehedinŃi

Permanent

Realizat

Permanent

Realizat
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Motivul pe scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

4
5
6
7
8

Acțiuni prevăzute a se realiza în
trimestrul I 2015

Entitatea implicată în
realizarea acŃiunii

Termen de realizare

Stadiul realizării pe
trimestrul I 2015

Monitorizarea
preŃurilor
produselor
agroalimentare din pieŃe şi oboare cât şi de
pe piaŃa liberă.
Transmiterea datelor operative şi de statistică
la termenele solicitate
Efecturea inspecŃiilor fitosanitare şi a
analizelor specifice de laborator în vederea
aliberării certificatelor fitosanitare
Verificarea şi implementarea efectivelor de
animale pe specii şi categorii la nivel de judeŃ
Cresterea calitatii transparentei in relatia cu
cetatenii si accesului la serviciile publice

DirecŃia pentru Agricultură
MehedinŃi

Permanent

Realizat

DirecŃia pentru Agricultură
MehedinŃi
DirecŃia pentru Agricultură
MehedinŃi

Permanent

Realizat

Permanent

Realizat

Permanent

Realizat

Permanent

Realizat

DirecŃia pentru Agricultură
MehedinŃi
DirecŃia pentru Agricultură
MehedinŃi

Motivul pe scurt al
nerealizării

1.2 – APIA CENTRUL JUDETEAN MEHEDINTI
Activitatea principala realizata de APIA Centrul Judetean Mehedinti in primul trimestru al anului, a fost procesul de autorizare la plata a cererilor unice de plată pentru
schemele de sprijin pe suprafaŃă campania 2014, derulate cu sprijin financiar comunitar.
Avand in vedere noua Politica Agricolă Comună (PAC) 2015 - 2020 care are la bază un nou set de reglementări care trebuie respectate de fermieri în vederea
accesării schemelor de plăți directe si ajutoare nationale tranzitorii, s-a pregatit campania de primire a cererilor unice de plata campania 2015 sectorul vegetal si zootehnic .
In cadrul serviciului Masuri Specifice, s-au desfasurat urmatoarele activitati:

Verificarea administrativa in baza de date a cererilor de plata privind ajutoarele nationale in sectorul zootehnic conf. O573/2014 specia ovine/caprine si
emiterea deciziilor de plata pentru 1400 de solicitari ;

Primirea cererilor de plata privind rambursarea accizei la motorina - verificarea administrativa in baza de date a 64 de solicitari conf. HG nr. 1108/2014.

Vizarea carnetelor de renta viagera – 175 solicitanti.

Primirea si verificarea documentelor justificative pentru masura 215 privind bunastarea animelelor specia porcine- 4 deconturi.
In cadrul biroului Inspectii, Cota de Lapte si Supracontrol s-au desfasurat urmatoarele activitati:
- Control si supracontrol la fata locului pentru acordarea ajutorului specific pentru producatorii de lapte si de carne de vita din zonele defavorizate, in anul 2014
- Control asigurare productie vita de vie
- Control al producatorilor cu vanzari directe – Control in timpul anului de cota 2014-2015 si Controlul declaratiei anuale 2013-2014
- Restructurarea/reconversia plantatiilor viticole.
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In trimestrul urmator, atat la centrul judetean cat si la centrele locale, se vor desfasura urmatoarele activitati :
- procesul de primire şi procesare a cererii de plată pentru schemele de plati directe in sectorul vegetal si zootehnic, pana la data de 9 iunie 2015 ;
- finalizarea autorizarii la plata a cererilor de plata privind ajutoarele nationale in sectorul zootehnic c2014;
- vizarea carnetelor de renta viagera;
- derularea altor masuri de sprijin finantate din fondurilor europene sau de la bugetul de stat.

Nr.
crt.

Acțiuni prevăzute a se realiza în
trimestrul I 2015

Entitatea implicată în
realizarea acŃiunii

Termen de realizare

Stadiul realizării pe
trimestrul I 2015

Agricultura si dezvoltare rurala
Stimularea transformării gospodăriilor Ńărăneşti în ferme agricole familiale cu caracter comercial
1.
Informarea si sprijinirea producatorilor agricoli APIA Centrul Judetean
Permanent
privind acordarea schemelor de plăți directe si Mehedinti
ajutoare nationale tranzitorii,
a) Inscrierea in Registrul fermelor ca element APIA Centrul Judetean
Permanent
component al Sistemului Integrat de Mehedinti
Administrare şi Control, în vederea identificării
fermierilor care pot beneficia de sprijin
comunitar
b) Intretinerea Registrului fermelor
APIA Centrul Judetean
Permanent
Mehedinti
2.

Alocarea eficientă a resurselor bugetare pentru sprijinirea producătorilor agricoli
Acordarea ajutoarelor de stat pentru
APIA Centrul Judetean
Trimestrial
realizarea angajamentelor asumate în
Mehedinti
favoarea bunăstării şi protecŃiei porcinelor
SMS
Acordarea ajutorului de stat Privind
APIA Centrul Judetean
27.02.2015
rambursarea accizei la motorina
Mehedinti
SMS
Vizarea carnetelor de renta viagera

APIA Centrul Judetean
Mehedinti- SMS

31.08.2015
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Motivul pe scurt al
nerealizării

Realizat

Realizat

Realizat

Realizat

Realizat

In curs

s-au primit solicitarile
depuse de producatorii
agricoli
s-au primit solicitarile
depuse de producatorii
agricoli
Realizat

Nr.
crt.
3.

4.

Acțiuni prevăzute a se realiza în
trimestrul I 2015
Acordarea platilor directe pe suprafata SAPS finantate din fonduri europene si a
platilor nationale directe
complementare–campania 2014

Entitatea implicată în
realizarea acŃiunii
APIA Centrul Judetean
Mehedinti

a) Finalizarea autorizarii la plata a cererilor
pentru C 2014

APIA Centrul
Mehedinti
Centrele locale
APIA Bucuresti
APIA Bucuresti

Judetean

APIA Centrul
Mehedinti
APIA Centrul
Mehedinti
Centrele locale

Judetean

Acordarea schemelor de plăți directe si
ajutoare nationale tranzitorii – campania
2015
a) Informarea fermierilor privind drepturile şi
obligaŃiile pe care le au în vederea accesării
schemelor de plăŃi directe si ajutoare
nationale tranzitorii pentru Campania 2015
b) Programarea fermierilor pentru depunerea
cererilor unice de plata

Termen de realizare

Stadiul realizării pe
trimestrul I 2015

Motivul pe scurt al
nerealizării

30 iunie 2015

APIA Bucuresti

APIA Centrul
Mehedinti
si
locale

30 iunie 2015

~98%

Implementare in mediul
de productie a unor
functionalitati pentru plata
LFA

30 iunie 2014

Judetean

Judetean
centrele

24 apr. 2015

10 apr. 2015
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100%

100%

Realizat
Sesiuni de informare
directa la UAT, prin massmedia, TV, a fermierilor
Realizat
Comunicare invitatii prin
posta cu privire la
cond.eligib., data, ora, la
care se prezinta la
centrele locale

1.3. INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMNIłELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR MEHEDINłI
Nr.
crt.

1

2

3

4

5

6

Acțiuni prevăzute a se realiza în
trimestrul I 2015

Entitatea implicată în
realizarea acŃiunii

Termen de realizare

Stadiul realizării pe trimestrul I
2015

CAP.15.AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE
RURALĂ
Controlul în vederea înregistrării
operatorilor economici şi eliberarea
autorizaŃiei pentru producerea,prelucrarea
şi/sau comercializarea seminŃelor şi
materialului săditor
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 cu desfăşurarea activitaŃii

ITCSMS MEHEDINTI

Periodic la
cererea operatorilor
economici

Realizat:In trimestrul I s-au
inregistrat 8 controale in vederea
eliberarii a 12 autorizatii de
producere,prelucrare,comercializare.

ITCSMS MEHEDINTI

Anual

Realizat: -S-au monitorizat
27operatori economici prin 36 fise
de monitorizare

ITCSMS MEHEDINTI

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
Efectuarea inspecŃiei în cimp a culturilor
semincere din punct de vedere al
identitatii,purităŃii varietale şi stării sanitare
Efectuarea eşantionării oficiale a
partidelor,loturilor de seminŃe în vederea
testelor oficiale sau informative după caz

ITCSMS MEHEDINTI

Periodic

Realizat: S-au eliberat un numar de
17 atestate profesionale in urma
atestarii si reatestarii personalului
responsabil in vederea
producerii,prelucrarii si
comercializarii de seminte.
Realizat: S-au retras 6 autorizatii
datorita intreruperii activitatii timp
de 3 ani consecutiv.

ITCSMS MEHEDINTI

Periodic

ITCSMS MEHEDINTI

Periodic la cererea
operatorilor economici
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Realizat: S-a efectuat inspectia in
camp pe o suprafata de 43 ha
cereale paioase
Realizat: S-au efectuat 8 esantionari
oficiale in vederea testarii calitatii
semintelor

Motivul pe scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

7

8

9

10

Acțiuni prevăzute a se realiza în
trimestrul I 2015

Entitatea implicată în
realizarea acŃiunii

Termen de realizare

Stadiul realizării pe
trimestrul I 2015

Efectuarea testelor de laborator în vederea
testării seminŃelor şi materialului săditor
precum şi eliberarea documentelor oficiale de
calitate
Verificarea şi supravegherea aplicării
etichetelor oficiale după caz a vignetelor
oficiale de verificare a germinatiei

ITCSMS MEHEDINTI

Periodic la cererea
operatorilor economici

Realizat:S-au efectuat 16
teste de laborator in vederea
testarii calitatii semintelor.

ITCSMS MEHEDINTI

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

ITCSMS MEHEDINTI

Periodic

Auditul intern în vederea identificării
neconformităŃilor şi îmbunătăŃirii calităŃii prin
stabilira acŃiunilor corective necesare
înlăturării cauzelor care au determinat
neconformităŃile

ITCSMS MEHEDINTI

Periodic

Realizat:S-au redactat 150
etichete oficiale si s-au aplicat
1250 vignete pentru
verificarea germinatiei
Realizat: In vederea aplicarii
prevederilor legale in vigoare
privind
producerea,prelucrarea si
comercializarea semintelor si
materialului saditor s-au
efectuat 30 controale.
Realizat: s-a efectuat 1 audit
intern conform programului.
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Motivul pe scurt al
nerealizării

1.4 AGENłIA NAłIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂłIRI FUNCIARE - FILIALA DE IMBUNĂTĂțIRI FUNCIARE MEHEDINțI
Agentia Natională a ÎmbunataŃirilor Funciare – Unitatea de Administrare MehedinŃi, reorganizată prin Legea 138/2004, republicată cu modificările şi completările
ulterioare , precum si prin OUG 82/2011, ordonanta aprobata prin Legea 199/2012, are în administrare suprafeŃe amenajate cu lucrări de îmbunatatiri funciare după cum
urmează: irigaŃii – 79.415 ha, desecare – drenaj – 37.196 ha, combaterea eroziunii solului 81.664 ha.
Pentru trim.I, Unitatea de Administrare Mehedinti a executat lucrări specifice îmbunatatirilor funciare, urmărind realizarea acŃiunilor cuprinse în programul anului
2015.
IRIGAłII
Pentru anul 2015, Unitatea de Administrare Mehedinti nu a contractat suprafete cu beneficiarii pentru a aplica udari. Conform noilor reglementari in domeniul
irigatiilor, beneficiarii de terenuri nu mai primesc subventii pentru sustinerea acestui sector, astfel incit in judetul Mehedinti sansele sunt minime pentru aplicarea udarilor in
cursul acestui an.. Astfel in planul tehnic 2015, respectiv trimestrul I, Unitatea de Administrare Mehedinti nu are prinse lucrari de intretinere si reparatii, la activitatea de
irigatii. Paza si integritatea patrimoniului a fost asigurata de catre Unitatea de Administrare Mehedinti cu firme specializate, conform contractelor incheiate
DESECARE
In cursul trim.I 2015, ANIF Unitatea de Administrare Mehedinti, conform OUG 82/2011 a organizat activitatea de desecare , dupa cum urmeaza:
- respectind legislatia in vigoare Unitatea de Administrare Mehdinti, a intocmit si transmis catre forurile tutelare calculul „tarifului IF”, pentru
infrastructura de desecare existenta la nivelul judetului Mehedinti, cuprinzind principalele lucrari de intretinere si reparatii;
- a asigurat integritatea patrimoniului, prin contractarea acestei lucrari cu firme specializate in limita alocatiilor bugetare.
COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI
La nivelul judeŃului MehedinŃi, pe cele cca.81.000 ha, s-au executat şi recepŃionat pe parcursul anilor lucrări de combaterea eroziunii solului care constau în: canale
principale şi secundare, drumuri de exploatare, podeŃe, baraje, praguri, traverse, căderi, ş.a.m.d.
Pentru menŃinerea în stare de funcŃionare a acestor lucrari de CES, sunt necesare a se executa lunar lucrări de întreŃinere şi reparaŃii prin efort propriu sau terŃi. In
acest sens pe trimestrul I, al acestui an, s-au stabilit lucrarile necesare si oportune a se executa, lucrari care au fost introduse in calculul „tarifului de IF”la aceasta activitate.
INVESTIłII
Pentru anul 2015, ANIF – Unitatea de Administrare Mehedinti si-a propus sa realizeze urmatoarele obiective de investitii:
1. Amenajarea terenurilor alunecate şi regularizarea scurgerilor pe versanŃi in zona Priboieşti –Celnata – Husnicioara, judeŃul MehedinŃi;
2. Consolidare mal la Dunare in zona statiei de irigatii – SPA Tiganasi;
3. Dragarea bazinului de aspiratie la statia de pompare SPA Salcia, precum si repararea statiei de pompare plutitoare SPA Salcia;
4. Repararea si modernizarea statiei de pompare de baza SPA Pristol.
Facem mentiunea ca aceste lucrari de investitii propuse in anul 2015, vor fi realizate esalonat in functie de alocatiile bugetare care vor fi acordate pentru acest capitol.
Pentru trim.I al acestui an nu au fost alocate fonduri pentru demararea lucrarilor de investitii.
Pe lîngă activitatea de bază, UA MehedinŃi pe parcursul anului, implicit trimestrul I 2015, îsi completează bugetul şi din „alte activitaŃi” , în special din eliberare
avize privind scoaterea din circuitul agricol a terenurilor pentru executarea de construcŃii.
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Nr.
crt.
1.

2.

3.

Acțiuni prevăzute a se realiza în
trimestrul I 2015

Entitatea implicată în
realizarea acŃiunii

IrigaŃii
Nu au fost programate lucrari de intretinere
si reparatii la aceasta activitate

ANIF

Desecare si combaterea eroziunii
solului
Efectuarea epuismentelor la statiile de baza
si repompare

Termen de realizare

Stadiul realizării
pe trimestrul I
2015

Motivul pe scurt al nerealizării

condiŃia impusa de ligislaŃia in
vigoare Legea 138/2004, cu modific.
si copl.ulter. de achitare integrala a
tariful anual si de livrare a apei a
determinat beneficiarii sa renunte la
contractele incheiate pentru anul
2015

ANIF

pe tot parcusul anului

Realizat

Asigurarea pazei si integritatii patrimoniului

ANIF

pe tot parcusul anului

Realizat

InvestiŃii
Nu au fost programate lucrari de investitii in
trim.I

ANIF

nu au fost alocate fonduri
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1.5 OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE șI AGROCHIMICE DIN MEHEDINțI
Nr.
crt.

Acțiuni prevăzute a se realiza în
trimestrul I 2015

Entitatea implicată în
realizarea acŃiunii

Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice din Mehedinți
Studii pedologice si agrochimice in vederea
1
reactualizarii sistemului national si judetean
OSPA
de monitorizare sol- teren
Studii pedologice necesare aplicarii
2
prevederilor legale pentru scoaterea
OSPA
definitiva sau temporara din circuitul agricol
Studii de specialitate pentru infiintarea
3
OSPA
plantatiilor viticole
Studii agrochimice pentru utilizarea rationala
4
OSPA
si eficienta a ingrasemintelor chimice
Studii de specialitate privind poluarea solului
5
OSPA

Termen de realizare

Stadiul realizării pe
trimestrul I 2015
realizat

Mehedinti

30 06 2015

Mehedinti

permanent

Mehedinti

permanent

50%
realizat
realizat

Mehedinti

permanent

realizat

Mehedinti

permanent

realizat
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Motivul pe scurt al
nerealizării

Cap. II – APE și PĂDURI

2.1 - SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR MEHEDINłI - ADMINISTRAłIA BAZINALĂ DE APĂ JIU - ADMINISTRAłIA NAłIONALĂ APELE
ROMÂNE
Nr.
crt.

Acțiuni prevăzute a se realiza în
trimestrul I 2015

Entitatea implicată în
realizarea acŃiunii

Termen de realizare

Supravegherea zonelor critice de pe cursurile
de apa in perioade cu ape mari din sezonul
primavara – vara 2015 si interventia operativa
in situatii de urgenta

S.G.A. Mehedinti

Semestrul I 2015

A.B.A. Jiu si S.G.A.

Permanent

4.

Completarea stocului de materiale de
interventie impotriva inundatiilor conform
Normativului cadru de dotare aprobat prin
Ordinul comun nr. 1492/192/2012 al M.M.A.P.
si M.A.I.
Intocmirea Regulamentului de exploatare la
acumulare nepermanenta Circeni - comuna
Dumbrava
Reprofilare pr. Ostescova la Stignita

5.

1.

2.

Mehedinti

S.G.A. Mehedinti

25.05.2015

S.G.A. Mehedinti

Trim. II

Decolmatare r. Topolnita la Balotesti

S.G.A. Mehedinti

Trim. III

6.

Decolmatare pr. Crainici la Cimpu Mare

S.G.A. Mehedinti

Trim. I

7.

Decolmatare pr. Jirov la Jirov

S.G.A. Mehedinti

Trim. II

8.

Decolmatare r. Motru la Negoiesti

S.G.A. Mehedinti

Trim. III

Aparare de mal r. Cosustea Mare la Sisesti
(Gabioane)
Aparare de mal din gabioane r. Topolnita la
Izvoru Birzii

S.G.A. Mehedinti

Trim. III

A.B.A. Jiu

Trim. III

3.

9.
10.
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Stadiul realizării
pe trimestrul I
2015

Motivul pe scurt al nerealizării

2.2 DIRECȚIA SILVICĂ MEHEDINȚI
Pentru anul 2015 DirecŃia Silvică MehedinŃi îşi propune să urmărească, cu prioritate, realizarea sarcinilor proprii din Programul de Guvernare pe perioada 20132016 privind extinderea de păduri în România astfel :
1.
•
•
•

Stoparea declinului suprafeŃelor împădurite şi asigurarea continuităŃii pădurii,prin:
executarea de lucrări de completarea şi refacere a calamităŃilor, împădurirea poienilor şi golurilor din fond forestier:
Completări - 42 ha
Refaceri – 2 ha
Împăduriri poieni şi goluri – 44 ha

2. Extinderea suprafeŃelor de păduri
În zona de sud a judeŃului, cu deficit de fond forestier, a fost preluată suprafaŃa de 20,9 ha, din care s-a împădurit cu specii forestiere în primăvara 2013 suprafaŃa de
12 ha, iar restul de suprafaŃă va putea fi împădurită după soluŃionarea în instanŃă a litigiului cu proprietarii de terenuri agricole limitrofe..
Termenul pentru realizarea programelor propuse este de 30.11.2015.
Până la finele trimestrului I 2015, din programul propus pentru anul 2015 s-au realizat următoarele lucrări :
Completări - 24 ha
Refaceri – 0 ha
Împăduriri poieni şi goluri – 22 ha

Nr.
crt.

1

1.a.

Acțiuni prevăzute a se realiza în trimestrul I 2015
CAP.15 Agricultură şi dezvoltare rurală.Proprietate şi
cadastru
Obiective de guvernare:
8. Extinderea suprafeŃelor de păduri în România
DirecŃii de acŃiune:
7. Extinderea suprafeŃelor de păduri în România
Stoparea declinului suprafeŃelor împădurite, prin
executarea de lucrări de completare şi refacere a
calamităŃilor, împădurirea poienilor şi golurilor din fond
forestier:
Completări – 42 ha
Refaceri – 2 ha
Împăduriri poieni şi goluri – 44 ha

Entitatea implicată în
realizarea acŃiunii
DirecŃia silvică şi cele 9
ocoale silvice din
subordine

Termen de
realizare

Stadiul realizării pe
trimestrul I 2015

DirecŃia silvică şi cele 9
ocoale silvice din
subordine

30.11.2015

Realizat:
Completări - 24 ha
Refaceri - 2 ha
Împăduriri poieni şi goluri
– 22 ha
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Motivul pe scurt al
nerealizării

Nr.
crt.
1.b

Acțiuni prevăzute a se realiza în trimestrul I 2015

Entitatea implicată în
realizarea acŃiunii

Extinderea suprafețelor de păduri
În zona de sud a judeŃului, cu deficit de fond forestier, a Direcția Silvică și Ocoale
fost preluată suprafaŃa de 20,9 ha, din care s-a împădurit Silvic Vînju Mare
cu specii forestiere în primăvara 2013 suprafaŃa de 12 ha,
iar restul de suprafaŃă va putea fi împădurită după
soluŃionarea în instanŃă a litigiului cu proprietarii de terenuri
agricole limitrofe.

Termen de
realizare

Stadiul realizării pe
trimestrul I 2015

Motivul pe scurt al
nerealizării

30.11.2015

Cap. III CULTURA
3.1 DIRECłIA JUDEłEANĂ PENTRU CULTURĂ MEHEDINTI
În anul 2015 D. J. C. Mehedinti urmareste realizarea prerogativelor legale, indeplinirea obiectivelor programate si asumate precum si respectarea principiilor pe care se
fundamenteaza Programul de Guvernare in domeniul culturii.
Aspecte generale privind activitatea in trimestrul I din 2015:
1. Protejarea patrimoniului cultural naŃional
1.1) Obtinerea autorizatiilor de supraveghere arheologica pentru continuarea lucrarilor in zona Castru roman Drobeta si eliberarea avizelor Directiei de Cultura Mehedinti privind

supravegherea arheologica pe aceeasi perioada de timp.
1.2) Stabilirea coordonatelor topo-geografice si georeferentieri pentru monumentele din: Strehaia si satele de sub jurisdictie.
1.3) AcŃiuni de monitorizare pentru asigurarea protecŃiei monumentelor istorice de către proprietari (statul, prin reprezentanŃii săi, persoane fizice sau juridice de drept privat), în
sensul respectării obligaŃiilor ce le revin prin lege;
1.4. Analizarea şi pregătirea documentaŃiilor depuse de solicitanŃi în vederea prezentării acestora la şedinŃele Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 11 Tg. Jiu si la Comisia
Nationala a Monumentelor Istorice: reabilitarea bazinului de inot Drobeta Turnu Severin, diverse proiecte de interventie in zona de protectie a monumentelor pentru
beneficiari persoane fizice.
1.5. EvidenŃa informatizată a patrimoniului cultural mobil, proces demarat de Ministerul Culturii în vederea protejarii bunurilor mobile.
1.6. Măsuri de punere în valoare a monumentelor istorice şi integrarea lor social - economică şi culturală în viaŃa colectivităŃilor locale:
- diseminare programelor de finantare pentru reabilitarea monumentelor: Editia I/2015 de finantare de proiecte culturale prin Administratia Fondului Cultural National. –
februarie 2015, oportunitati de finantare prin Programul european ”Europa Creativă 2014-20120”, cu subprogramul CULTURA 2015, Sesiunile-concurs de proiecte finanŃate din
Timbrul Arhitecturii pentru anul 2015..
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2. Activitatea de avizare
2.1) Avize de specialitate emise pentru diverşi beneficiari, în vederea obŃinerii autorizaŃiei de construire şi/sau desfiinŃare pentru imobile monumente istorice, precum şi în zonele
de protecŃie ale acestora.
Alte aspecte importante privind activitatea:
3.) AcŃiuni periodice privind implementarea politicilor culturale şi aplicarea legislaŃiei specifice în teritoriu - participarea la actiunile organizate de operatorii culturali din judet.
-diseminare informatii si solicitari de colborare in vederea Participarii Romaniei la Expozitia Universala de la Milano 2015. In cadrul ExpoziŃiei de un pavilion naŃional – „În
armonie cu natura/Living with nature”.
4. AcŃiuni întreprinse în colaborare cu servicii publice sau autorităŃi ale administraŃiei publice locale şi judeŃene:
- Analize pe situaŃii apărute în patrimoniul cultural imobil/mobil în parteneriat cu detinatorii de bunuri imbilie de patrimoniu mobil;
- Participarea reprezentantului D.C. Mehedinti la comisia constituita de Agentia pentru Protectia Mediului Mehedinti, consultanta Centrului de Transfuzie Sanguina Drobeta Turnu
Severin in vederea realizarii unui proiect de reabilitare.
- Solicitari catre insitutiile publice de cultura in vederea organizarii de evenimente culturale care sa marcheze in anul 2015 Ziua Culturii Nationale – 15 ianuarie, Aniversarea zilei
de 24 ianuarie –Mica Unire.
- Controale pe linia verificarii starii de conservare a monumentelor si in zona lor de protectie.

Nr.
Acțiuni prevăzute a se realiza în trimestrul I 2015
crt.
COMPARTIMENTUL PATRIMONIU IMOBIL:

Explicitarea, aplicarea şi urmărirea respectării
legislaŃiei în vigoare privind protejarea patrimoniului
1.1

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 mass1.2

Termen de
realizare

DirecŃia JudeŃeană
pentru Cultura
Mehedinti(DJC
Mehedinti)

31.12.2015

Realizat

DJC Mehedinti

31.12.2015

Realizat
Prin intermediul
platformei web a
institutiei, corespondenta,
aparitii media.

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 şi metodologiei
de specialitate în domeniul avizării intervenŃiilor,
1.3

Entitatea implicată în
realizarea acŃiunii

DJC Mehedinti

Stadiul realizării pe
trimestrul I 2015

Realizat
31.12.2015

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, republicată,
OrdonanŃei 43/2000, republicată, etc..
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Motivul pe scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

Acțiuni prevăzute a se realiza în trimestrul I
2015

Actiuni privind implementarea obligatiilor
asumate prin protocoalele de colaborare cu
1.4

1.5

1.6.

1.7.

Entitatea implicată în
realizarea acŃiunii
DJC Mehedinti

Termen de
realizare
Trimestrul I
2015

Stadiul realizării pe
trimestrul I 2015
Realizat

Ministerul Internelor şi Reformei în AdministraŃie
(PoliŃia de Frontieră şi Inspectoratul pentru situaŃii
de urgenŃă), Episcopia Severinului si Strehaiei,
Muzeul Regiunii Portilor de Fier Turnu Severin alŃi
factori interesaŃi – cu atribuŃii legal prevăzute în
domeniu.
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

DJC Mehedinti

31.12.2015

Realizat

Implicarea în activitatea de ameliorare a
cadrului legislativ şi metodologic existent,

DJC Mehedinti

31.12.2015

Realizat

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.
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Realizat.
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.

1.8.

Acțiuni prevăzute a se realiza în trimestrul I
2015

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.
Monitorizarea

1.9

săpăturilor

arheologice

1.11
2.

2.2

Stadiul realizării pe
trimestrul I 2015
Realizat

DJC Mehedinti

31.12.2015

Realizat
Monitorizare

DJC Mehedinti

31.12.2015

DJC Mehedinti

31.12.2015

Permanent
Introducerea in baza de
date electronica a fiselor
minimale pentru
monumentele de for public
Permanent
Realizat

folosinŃă privind monumentele istorice.

Monitorizarea
monumentelor

intervenŃiilor
asupra
istorice şi întocmirea de

materiale/propuneri/acŃiuni pentru semnalizarea
monumentelor istorice.
COMPARTIMENTUL PATRIMONIU MOBIL:

Aplicarea
managementului
evidentei
patrimoniului cultural mobil, în conformitate cu
2.1

Termen de
realizare
31.12.2015

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

Întocmirea de fişe minimale de evidenŃă ale
monumentelor istorice şi de ObligaŃii de
1.10

Entitatea implicată în
realizarea acŃiunii
DJC Mehedinti

DJC Mehedinti

31.12.2015

Permanent
Realizat

DJC Mehedinti

31.12.2015

Permanent
Realizat

prevederile actelor normative specifice, cu
obiectivele majore ale activităŃii de evidenŃă a
patrimoniului, cu etapele şi activităŃile indicate de
Institutul de Memorie Culturală – CIMEC, de pe
lânga Ministerul Culturii

Informarea
mehedintene,

periodică

a

comunităŃii

prin intermediul mass-media,
inclusiv prin expuneri cu public în scopul primordial
de educare a publicului şi de informare a lui, cu
privire la importanŃa patrimoniului cultural mobil,
laic şi eclezial.
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Motivul pe scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

Acțiuni prevăzute a se realiza în trimestrul I 2015

2.3

EvidenŃa,
fişarea,
catalogarea,
clasarea,
monitorizarea bunurilor culturale mobile şi a celor

2.4

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.

2.5

2.6

2.7

2.8

Controlul periodic al stării de conservare şi securitate a
bunurilor

culturale

Entitatea
implicată în
realizarea
acŃiunii
DJC Mehedinti

Stadiul realizării pe trimestrul I
2015

31.12.2015

Permanent
Realizat

DJC Mehedinti

31.12.2015

Permanent
Realizat

DJC Mehedinti

Periodic
Trimestrul I.

Realizat.

DJC Mehedinti

Trim I.

Realizat .

DJC Mehedinti

31.12.2015

Permanent

DJC Mehedinti

Trimestrul I

Realizat
Verificarea existentei autorizatiilor de
cercetare si a rapoartelor arheologice

mobile

clasate şi acordarea de
consultanŃă de specialitate la cererea proprietarilor sau
titularilor altor drepturi reale.

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.

Termen de
realizare
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Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

Entitatea
implicată în
realizarea
acŃiunii

Termen de
realizare

Stadiul realizării pe trimestrul I
2015

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
Asigurarea
comunicării
inter-instituŃionale
interactive, a comunicării şi dialogului cu publicul,
direct şi/sau intermediat de mass-media, în scopul
adecvării ofertei culturale, armonizării propunerilor,
proiectelor şi programelor culturale ale diferitelor
instituŃii publice de profil
ÎntreŃinerea şi actualizarea informaŃiilor de pe
pagina de NET a instituŃiei, în cadrul siteului:Cultur@pe Net,
Explicitarea, diseminarea, aplicarea şi urmărirea
respectării legislaŃiei în domeniul culturii şi
patrimoniului.
Promovarea multiculturalismului şi protejarea
culturii minorităŃilor

DJC Mehedinti

31.12.2015

Realizat
Consiliere specialisti muzeu

DJC Mehedinti

permanent

Realizat

DJC Mehedinti

31.12.2015

Realizat

DJC Mehedinti

31.12.2015

Realizat

DJC Mehedinti

31.12.2015

Mediatizarea, educarea, informarea cetăŃenilor în
probleme
esenŃiale
legate
de
protejarea
patrimoniului cultural naŃional.
Colaborarea cu reprezentanŃi ai administraŃiei
publice locale, instituŃii publice de cultură, ONG-uri (
asociaŃii/ fundaŃii etc.) şi alŃi factori/actori locali, în
promovarea, conservarea şi dezvoltarea vieŃii
culturale locale

DJC Mehedinti

31.12.2015

DJC Mehedinti

31.12.2015

Realizat
Promovarea unor proiecte locale si
nationale
Realizat
Informari, atat prin corespondenta cat
si pe internet.
Realizat

Acțiuni prevăzute a se realiza în trimestrul I 2015

3. COMPARTIMENTUL CULTURA:
3.1.

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7
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Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

Acțiuni prevăzute a se realiza în trimestrul I 2015

Entitatea
implicată în
realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

Stadiul realizării pe trimestrul I
2015

4. COMPARTIMENT RELAłII PUBLICE şi COMUNICARE, ASISTENłĂ şi

MONITORIZARE:
Asigurarea publicării noutatilor de la instituŃie pe pagina de
net a instituŃiei şi prin afişare

DJC Mehedinti

TRIM. I

Realizat

Asigurarea disponibilităŃii la avizier/pagina de net a
informaŃiilor de interes public comunicate din oficiu, precum şi
ale altor informaŃii de specialitate necesare asigurării unor
servicii publice de calitate

DJC Mehedinti

31.12.2015

Realizat

Documentarea, conceperea şi redactarea răspunsurilor, în
termen legal, la petiŃiile repartizate

DJC Mehedinti

31.12.2015

4.3

Realizat
Raspuns la petitii in grafic.

DJC Mehedinti

31.12.2015

Realizat
Diseminare informatii finantare proiecte
culturale prin AFCN – Sesiunea I 2015.

4.4

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.

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

DJCMehedinti

Permanent

Realizat

4.1

4.2

4.5
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Motivul pe
scurt al
nerealizării

Cap. IV - DEZVOLTARE ȘI ADMINISTRAȚIE
Nr.
crt.

Acțiuni prevăzute a se realiza în
trimestrul I 2015

Entitatea implicată în
realizarea acŃiunii

Termen de realizare

Stadiul realizării pe
trimestrul I 2015

1

Proiectul:”Reabilitare Palatul Cultural Theodor
Costescu si Cetatea Severinului”

Primăria Municipiului
Drobeta Turnu Severin

15.07.2015

În curs de executie

Reabilitare şi modernizare Centru Civic şi
punerea în valoare a Bisericii Romano Catolice

Primăria municipiului
Orşova

2015

2

Cerere de finanŃare
depusă la Ministerul
Culturii

Reabilitare străzi inclusiv utilităŃi – finalizarea
documentaŃiei de avize, acorduri
Complex pentru activităŃi sportive şi
recreative
Dierna
(stadion)
finalizare
documentaŃie

Primăria municipiului
Orşova
Primăria municipiului
Orşova

2015

3
4

Motivul pe scurt al
nerealizării

Realizat SF

2015
Realizat SF

Cap. V – EDUCAȚIE
Nr.
crt.

1.

Acțiuni prevăzute a se realiza în
trimestrul I 2015

Entitatea implicată în
realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

Stadiul realizării pe
trimestrul I 2015

Motivul pe scurt al
nerealizării

Gestionarea în condiŃii optime a examenelor
naŃionale

- Inspectoratul Şcolar JudeŃean
MehedinŃi
-UnităŃile de învăŃământ
- Inspectoratul Şcolar JudeŃean
MehedinŃi
-UnităŃile de învăŃământ
- AutorităŃile locale
AutorităŃile locale

Permanent

20%

AcŃiune în derulare

Permanent

30%

AcŃiune în derulare

- Inspectoratul Şcolar JudeŃean
MehedinŃi
-UnităŃile de învăŃământ
- AutorităŃile locale

Permanent

100%

3237 posturi didactice, din care
2448 ocupate cu profesori titulari

Reducerea abandonului şcolar
2.
3.
4.

Baza materială a învăŃământului
Asigurarea acoperirii normelor cu personal
didactic titular în învăŃămân
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Nr.
crt.

Acțiuni prevăzute a se realiza în
trimestrul I 2015

Entitatea implicată în
realizarea acŃiunii

Eliminarea violenŃei din şcoli

- Inspectoratul Şcolar
MehedinŃi
-UnităŃile de învăŃământ
- AutorităŃile locale
-Inspectoratul Şcolar
MehedinŃi
- AutorităŃile locale
-Inspectoratul Şcolar
MehedinŃi
- Şcoala Gimnazială nr.5
Turnu – Severin
- Inspectoratul Şcolar
MehedinŃi
-UnităŃile de învăŃământ
- AutorităŃile locale

5.

6.

ÎnvăŃământul profesional racordat la piaŃa
muncii
Programul celei de-a doua şanse

7.

8.

Implementarea programului “şcoală de după
şcoală”

Termen de
realizare

Stadiul realizării pe
trimestrul I 2015

Motivul pe scurt al nerealizării

JudeŃean

Permanent

30%

AcŃiune în derulare

JudeŃean

Permanent

25%

AcŃiune în derulare

JudeŃean

Permanent

80%

AcŃiune în derulare

Permanent

90%

AcŃiune în derulare

Drobeta –
JudeŃean

Cap. VI. ENERGIE
Nr.
crt.

1

Acțiuni prevăzute a se realiza în trimestrul I 2015
SusŃinerea programelor de eficienŃă energetică prin
identificarea de noi fonduri pentru conservarea energiei
şi eficienŃei energetice;

Entitatea implicată în
realizarea acŃiunii
Consiliul Local şi Primăria
orasului
Baia de Arama

22

Termen de
realizare
2015

Stadiul realizării pe
trimestrul I 2015
Nerealizat

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

Cap. VII – FINANTE
Nr.
crt.

1

2

Acțiuni prevăzute a se realiza în trimestrul I 2015

Entitatea implicată în
realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

-Furnizarea de servicii moderne – asistenta fiscala de calitate, avand
ca scop cresterea conformarii voluntare la declarare si plata a
contribuabililor in conditiile cresterii eficientei si eficacitatii administrarii
si colectarii veniturilor.
-Aplicarea unui tratament unitar si nediscriminatoriu asigurand astfel
egalitatea cetatenilor in fata impozitului si un mediu de afaceri
sanatos.
-Dezvoltarea parteneriatului dintre administratia fiscala si contribuabili
prin care se urmareste transparenta si respectul fata de contribuabil ,
sustinerea civismului fiscal al contribuabilului , increderea reciproca si
calitatea deciziilor.
-Dezvoltarea comunicarii interne
va contribui la imbunatatirea
cunostintelor angajatilor din administratia fiscala in vederea obtinerii
de rezultate mai bune atat in activitatea interna cat si in relatia cu
contribuabilii .
-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
valoarea adaugata ( sume mari), fara a solicita restituirea sumelor
cuvenite, domeniu considerat a avea potential de evaziune fiscala.
-Imbunatatirea calitatii actului de control va fi asigurata prin
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 colaborarii cu administratiile fiscale si organismele
europene in vederea prevenirii si combaterii fraudei transfrontaliere ,
imbunatatirii si perfectionarii tehnicilor, metodelor si abilitatilor de
control.

A.J.F.P. Mehedinti
Activitatea de Colectare
Activitatea de Colectare
Contribuabili Mijlocii
Serviciile Fiscale
Orasenesti din subordine

Permanent

Stadiul realizării
pe trimestrul I
2015
Realizat

A.J.F.P. Mehedinti
Activitatea de Inspectie
Fiscala

Permanent

Realizat
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Motivul pe scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

2

3

Acțiuni prevăzute a se realiza în trimestrul I 2015

Entitatea implicată în
realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

-Imbunatatirea calitatii actului de control va fi asigurata prin
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 colaborarii cu administratiile fiscale si organismele
europene in vederea prevenirii si combaterii fraudei transfrontaliere ,
imbunatatirii si perfectionarii tehnicilor, metodelor si abilitatilor de
control.
-Imbunatatirea si dezvoltarea activitatii grupului de lucru antifrauda
fiscala care are ca scopuri principale prevenirea, descoperirea si
combaterea fenomenelor de evaziune si frauda fiscala in ceea ce
priveste taxa pe valoarea adaugata.
-Informarea continua a contribuabililor cu privire la drepturile si
obligatiile ce le revin in relatia cu administratia fiscala , inclusiv in ceea
ce priveste facilitatile oferite la plata precum si la depunerea
declaratiilor fiscale.
-Sprijinirea mediului de afaceri in ceea ce priveste transparenta
acordarii inlesnirilor la plata obligatiilor pentru contribuabilii aflati in
dificultate temporara generata de lipsa temporara a disponibilitatilor
banesti.
-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.
-Dinamizarea actiunilor de urmarire si executare silita a contribuabililor
rau-platnici, in scopul prevenirii diminuarii artificiale a patrimoniului
sau instrainarii acestuia
in vederea sustragerii de la aplicarea
masurilor de executare silita .

A.J.F.P. Mehedinti
Activitatea de Inspectie
Fiscala

Permanent

Stadiul realizării
pe trimestrul I
2015
Realizat

A.J.F.P. Mehedinti
Serviciile Fiscale
Orasenesti din subordine

Permanent

Realizat
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Motivul pe scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

4

Acțiuni prevăzute a se realiza în trimestrul I 2015

Entitatea implicată în
realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

-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.
-Imbunatatirea monitorizarii si analizei sesizarilor primite de la
contribuabili
-Sistemul de control intern se va imbunatatii permanent , vor fi
identificate si inventariate riscurile privind coruptia, vor fi stabilite si
monitorizate functiile sensibile .
-Institutia va continua sa faca eforturi pentru tot mai buna informare
a contribuabililor cu privire la drepturile si obligatiile lor in relatia cu
administratia fiscala, inclusiv in ceea ce priveste facilitatile oferite si
pentru creasterea continua a folosirii accesului electronic de catre
contribuabili.
-Institutia a asigurat transparenta si informarea si prin relationarea
periodica cu presa /posturile de radio/ televiziune locala, fapt ce a
condus la imbunatatirea activitatii de comunicare externa, aducand la
cunostinta contribuabililor si prin aceasta metoda noutatile legislative
precum si temele de interes general in ce priveste relatia administratie
fiscala –contribuabil, ilustrand tot mai mult principiul declarat de
crestere a transparentei, urmarind nu numai larga informare a
contribuabililor cu privire la activitatea institutiei , dar si cresterea
prestigiului acesteia.

A.J.F.P. Mehedinti
Activitatea de Inspectie
Fiscala
Serviciile Fiscale
Orasenesti din subordine

Permanent
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Stadiul realizării
pe trimestrul I
2015
Realizat

Motivul pe scurt al
nerealizării

Cap. VIII - INDUSTRIE, COMERł ŞI COMPETITIVITATE

Nr.
crt.

1
2
3
4
5
6
7

Acțiuni prevăzute a se realiza în trimestrul I 2015

Entitatea implicată
în realizarea
acŃiunii

„Implementarea la nivelul judeŃului MehedinŃi a sistemelor integrate de
e-tax, e-payment şi e-guvernare, precum şi a asigurării conexiunilor la
broadband”
Studiu de fezabilitate şi proiect tehnic pentru îmbunătăŃirea
infrastructurii turistice din zona Insulei Şimian”
„Ocupare și inițiative antreprenoriale în mediul rural”
« Centrul regional de afaceri Dunărene, Gura Văii »
Constituirea în cadrul primăriei a unei unități de implementare a
proiectelor și instruirea membrilor săi,pentru atragerea și implementarea
de proiecte finanțate din fonduri de la UE
Acesarea unor fonduri europene,prin implementarea unor proiecte de
interes local , cu finanțare UE
Dezvoltare si Administrație – Creșterea gradului de absorbție a fondurilor
europene la nivelul comunei Butoiești prin noua sesiune de proiecte cu
finanțare europeană 2014 - 2020

Termen de
realizare

Consiliul Județean

2015

Consiliul Județean

2015

Consiliul Județean

2015

Consiliul Județean

2015

Consiliul local Devesel

2015

Consiliul local Devesel

2015/2016

Primăria Butoiesti

Decembrie
2015

Stadiul realizării
pe trimestrul I
2015

Motivul pe scurt al
nerealizării

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ DIRECTIA REGIONALA DE METROLOGIE LEGALA CRAIOVA SERVICIUL JUDETEAN DE METROLOGIE LEGALĂ
MEHEDINTI

Nr.
crt

1

Acțiuni prevăzute a se realiza în trimestrul I 2015
- Actiuni organizatorice si de cooperare cu alte
organisme, cu mass-media, in vederea informarii si
aplicarii prevederilor reglementarilor metrologice in
vigoare.

Institutia implicata in
realizarea acŃiunii
SJML Mehedinti

Termen de
realizare
31.12.2014
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Stadiul de implementare pe
trimestrul I 2015

Motivul pe scurt
al nerealizării

REALIZAT
- prin programul saptamanal de
supraveghere sunt stabilite
intalniri cu operatorii economici
autorizati

-

Nr.
crt

2

3

4

5

6

Acțiuni prevăzute a se realiza în trimestrul I 2015

Institutia implicata in
realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

- Controlul legalitatii masurarilor si mijloacelor de
masurare utilizate in tranzactii comerciale in unitatile
care utilizeaza mijloace de masurare in unitatile de
comert cu amanuntul si en-gross in pietele
agroalimentare de pe raza judetului .
- Asigurarea exactitatii, a uniformitatii masurarilor si
legalitatii mijloacelor de masurare conform tematicilor
elaborate de BRML Bucuresti
- Asigurarea exactitatii, a uniformitatii masurarilor si
legalitatii mijloacelor de masurare conform tematicilor
elaborate de DRML Craiova / BRML Bucuresti
– 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.

SJML Mehedinti

- 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.

Motivul pe scurt al
nerealizării

31.03.2015

Stadiul de
implementare pe
trimestrul I 2015
REALIZAT

SJML Mehedinti

31.03.2015

REALIZAT

-

SJML Mehedinti

31.03.2015

REALIZAT

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

31.03.2015

REALIZAT

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

31.03.2015

SJML Mehedinti

31.03.2015

7
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-

-

Nu au fost introduse
ACFN-uri
REALIZAT
Pana la data de
31.03.2015 nu au fost
indentificate , pe raza
judetului Mehedinti ,
mijloace de masurare
nou introduse pe piata
/puse in functiune
REALIZAT
- prin 19 actiuni de
supraveghere fiind
testate 299 mijloace de
masurare la
laboratoarele
operatorilor economici
-SECOM SA
RAAN
SUC ROMAG
TERMO

-

Nr.
crt

8

9

10

Acțiuni prevăzute a se realiza în trimestrul I 2015

Institutia implicata in
realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

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

SJML Mehedinti

31.03.2015

Laborator Regional de
Metrologie Craiova,
Locatia Drobeta Tr. Severin

31.03.2015

SJML Mehedinti

31.03.2015

- Rezolvarea reclamatiilor si sesizarilor conform
procedurilor specifice.

Stadiul de
implementare pe
trimestrul I 2015
REALIZAT

Motivul pe scurt al
nerealizării

REALIZAT
- prin verificari
metrologice: 226
mijloace de masurare
- prin etalonari: 3
mijloace de masurare
Nu a fost cazul.

-

-

-

DIRECłIA JUDEłEANĂ DE STATISTICĂ MEHEDINłI
În trimestrul I din anul 2015 DirecŃia JudeŃeană de Statistică MehedinŃi a realizat un număr de 57 cercetări statistice, din care 21 cu periodicitate anuală, 12 cu
periodicitate trimestrială, 22 cu periodicitate lunară, 2 cu periodicitate decadală şi săptămânală. Pentru realizarea acestor lucrări au fost colectate date de la un număr de
3762 unităŃi, 2197 gospodării ale populaŃiei şi prelucrate 1824 buletine demografice.
Datele statistice obŃinute din prelucrarea cercetărilor statistice sunt puse la dispoziŃia utilizatorilor prin aplicaŃiile on-line TEMPO şi E-DEMOS, accesibile în mod gratuit
de pe site-ul Institutului NaŃional de Statistică http://www.insse.ro şi cel al DirecŃiei JudeŃene de Statistică http://www.mehedinti.insse.ro.
În primul trimestru al anului 2015, s-a elaborat Anuarul statistic al judeŃului, lucrare ce pune la dispoziŃia autorităŃilor publice locale, utilizatorilor din mediul
economic şi celor din învăŃământ şi cercetare, sau a tuturor celor interesaŃi, date statistice agregate, validate şi structurate pentru anul de referinŃă în comparaŃie cu anii
anteriori, în condiŃii metodologice comparabile.
Lunar, rezultatele cercetărilor statistice efectuate de către DirecŃia JudeŃeană de Statistică MehedinŃi, sunt cuprinse în publicaŃia Buletin Statistic lunar ce conŃine date
operative sau provizorii, semidefinitive sau definitive, la nivel judeŃean şi naŃional, în structura stabilită de Institutul NaŃional de Statistică.
Informarea opiniei publice cu privire la evoluŃia principalelor fenomene din domeniul economic, social şi demografic se realizează lunar prin publicarea comunicatelor
de presă pe site-ul DirecŃiei JudeŃene de Statistică şi prin transmiterea acestora către mass-media locală.
În cursul trimestrului I al anului 2015 au fost soluŃionate 29 cereri de date statistice la nivel de judeŃ sau pe localităŃi, pe diverse domenii de activitate şi într-o formă
diferită de cea pusă la dispoziŃie pe site-ul http://www.mehedinti.insse.ro.
DirecŃia JudeŃeană de Statistică MehedinŃi are dotarea tehnică necesară pentru a realiza în condiŃii de calitate lucrările ce-i revin din PSNA pentru a satisface nevoia
de date statistice a categoriilor de utilizatori, fiind preocupată în permanenŃă de creşterea calităŃii profesionale a salariaŃilor.
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Nr.
crt
0

1

2

3
4
5
6
7

AcŃiuni prevăzute a se realiza în
trimestrul I 2015
1
Colectarea, procesarea, validarea şi
transmiterea datelor către INS - sediul
central, pentru cercetările statistice ce
au ca sursă de finanŃare bugetul de
stat, conform graficului cercetărilor
statistice anuale şi infra-anuale (vezi
Anexa).
Colectarea, procesarea, validarea şi
transmiterea datelor către INS - sediul
central, pentru cercetările statistice ce
au finanŃare din fonduri externe,
conform graficului cercetărilor
statistice (vezi Anexa)

InstituŃia implicata în
realizarea acŃiunii
2
DirecŃia JudeŃeană de Statistică
MehedinŃi

Termen de
realizare
3
Conform termenelor
din Graficul
cercetărilor statistice

Stadiul realizării pe
trimestrul I 2015
4
Realizat

Motivul pe scurt al
nerealizării
5
-

DirecŃia JudeŃeană de Statistică
MehedinŃi

Conform termenelor
din Graficul
cercetărilor statistice

Realizat

-

Elaborarea Anuarului Statistic al
judeŃului MehedinŃi ediŃie 2014, date pe
anii 2008-2013
Elaborarea şi publicarea Buletinului
Statistic lunar
Elaborarea şi publicarea comunicatelor
de presă
SoluŃionarea cererilor de date statistice

DirecŃia JudeŃeană de Statistică
MehedinŃi

Trimestrul I 2015

Realizat

-

Statistică

Lunar

Realizat

-

Statistică

Lunar

Realizat

-

Statistică

Permanent

Realizat

-

Actualizarea site-ului DirecŃiei JudeŃene
de Statistică MehedinŃi
http://www.mehedinti.insse.ro

Statistică

Permanent

Realizat

-

DirecŃia JudeŃeană de
MehedinŃi
DirecŃia JudeŃeană de
MehedinŃi
DirecŃia JudeŃeană de
MehedinŃi
DirecŃia JudeŃeană de
MehedinŃi

COMISARIATUL JUDEłEAN PENTRU PROTECłIA CONSUMATORILOR MEHEDINłI - stadiul indeplinirii actiunilor din planul pentru realizarea
obiectivelor cuprinse in Programul de guvernare, in trimestru I al anului 2015
Obiectivul 1
1.1. Organizarea si desfasurarea de actiuni tematice de control la nivel judetean si la nivel national pentru evaluarea riscului produselor potential periculoase - 14
(modul de derulare a Programului Guvernamental lapte-corn 2014-2015 ; verificarea prevederilor legale privind protecŃia consumatorilor la patinuare ; respectarea
prevederilor legale la comercializarea pâinii şi produselor de panificaŃie; verificarea respectarii prevederilor Ordinului comun nr. 724/1082/360/2013 privind atestarea
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produselor tradiŃionale; respectarea prevederilor legale in cardul vanzarilor de soldare; verificarea modului de respectare prevederilor legale privind comericalizare a
produselor alimentare, încadrarea în data durabilitãŃii minimale/data limitã de consum; respectarea prevederilor legale privind comercializarea şi calitatea orezului; verificarea
prevederilor legale privind protectia consumatorilor la prestarea serviciilor de opticã medicalã; verificarea respectarii prevederilor legale privind protecŃia consumatorilor la
comercializarea dispozitivelor medicale ; verificarea respectarii prevederilor legale privind comercializarea florilor ; verificarea respectarii prevederilor legale privind protectia
consumatorilor la comercializarea şi calitatea berii şi a bãuturilor spirtoase ; verificarea respectarii prevederilor legale privind protecŃia consumatorilor la comercializarea
produselor second-hand ; modul de respectare a preverderilor legale privind modul de etichetare, prezentare, publicitate şi comercializare a peştelui şi conservelor de peşte ;
respectarea prevederilor legale, conformitatea şi modul de etichetare, prezentare şi publicitate a produselor alimentare specifice sãrbãtorilor pascale, carne preambalatã,
ciocolatã şi produse din cacao, vopsea ouã, ouã vin, etc.).
1.2. Prin actiuni de control sustinute s-a verificat respectarea legislatiei in domeniul securitatii generale a produselor si a serviciilor,astfel:
- numar de actiuni de control 303
- valoare produse neconforme – 4100 lei
- valoare produse oprite definitiv de la comercializare - 1560 lei
- valoare amenzi aplicate - 520000 lei
- valoare amenzi incasate – 70000 lei
- numar mediu comisari cu atributii de control – 6,33
1.3. Notificarile prin sistemul Rapex privind produsele periculoase depistate pe piata se aduc la cunostinta consumatorilor atat prin intermediul mass-media cat si la
intalnirile lunare care au ca scop consilierea operatorilor economici - 4
1.4 Cooperarea cu autoritatile competente in domeniul supravegherii pietii care s-a realizat la nivel local prin organizarea de controale mixte (DSVSA, DSP, ANPM si
IPJ Mehedinti) – 6.
1.5 In semestrul I 2015 s-au prelevat un numar de 14 probe pentru verificarea parametrilor declarati de producator din care 3 probe a fost neconformã .
Obiectivul 2
Solutionare reclamatii consumatori
- reclamatii inregistrate 124
- reclamatii solutionate 119
- valoare despagubiri
- 10404,81 lei
Obiectivul 3
- in 15 Martie 2015, cu ocazia Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor CJPC Mehedinti a marcat evenimentul prin activitati de popularizare a drepturilor
consumatorilor si in special a cadrului legislativ pentru asigurarea drepturilor consumatorilor de a fi informati complet, corect si precis asupra caracteristicilor esentiale ale
produselor si serviciilor in principalele hipermarket-uri din Dr.Tr.Severin, Camera de ComerŃ MehedinŃi, Registrul ComerŃului de pe lângã Tribunalul MehedinŃi, massmedia.
- organizarea la Colegiul National Economic ,,Theodor Costescu’’ a concursului de cunostinte privind legislatia de protectia consumatorilor si desene cu tema
,,Dreptul consumatorilor la o hrana sãnãtoasã’’ si activitati de informare a elevilor.
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Nr.
crt.
0

1.

2.

Acțiuni prevăzute a se realiza în trimestrul I 2015

InstituŃia implicate
în realizarea acŃiunii
2
CJPC MehedinŃi

Termen de
realizare
3
Permanent

Stadiul de implementare
pe trim.I 2015
4
Realizat

1.1. Organizarea şi desfãşurarea de acŃiuni tematice de control
specifice, pentru evaluarea riscurilor la produsele, potenŃial
periculoase;
1.2. Eficientizarea acŃiunilor de control prin verificarea mãsurilor
dispuse de comisari în documentele de control;
1.3. ÎmbunãtãŃirea sistemului informatic şi dezvolatarea bazei de
date pentru asigurarea unui schimb rapid de informaŃii privind
produsele periculoase, între structurile teritoriale;
1.4. Colaborarea mai eficientã cu alte instituŃii ale administraŃiei
publice locale;
1.5. 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.

CJPC MehedinŃi

Permanent

Realizat

CJPC MehedinŃi

Permanent

Realizat

CJPC MehedinŃi

Permanent

Realizat

CJPC MehedinŃi

Permanent

Realizat

CJPC MehedinŃi

Permanent

Realizat

SoluŃionarea cu celeritate a petiŃiilor consumatorilor şi asociaŃiilor
acestora:
2.1. ÎmbunãtãŃirea modalitãŃilor de primire, soluŃionare şi informare a

CJPC MehedinŃi

Permanent

Realizat

CJPC MehedinŃi

Permanent

Realizat

CJPC MehedinŃi

Permanent

Realizat

1
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.

petiŃionarului, inclusiv prin poşta electronic.
3.

Creşterea nivelului de informare / educare a consumatorilor operatori
economici:
- Educarea consumatorilor (mass – media saptamanal)
- Simpozion “Ziua Mondialã a Drepturilor Consumatorilor”
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Motivul pe scurt al
nerealizãrii
5

Cap. IX – INTERNE
INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN MEHEDINȚI
Nr.
crt

ACȚIUNEA

ENTITATEA IMPLICATĂ
ÎN REALIZAREA
ACȚIUNII

Prevenirea corupŃiei interne în rândurile personalului
I.P.J.MehedinŃi la toate nivelurile şi structurile.

IPJ MEHEDINTI
COMPARTIMENT CONTROL
INTERN

TERMEN DE
REALIZARE

STADIUL REALIZARII
ACȚIUNEA

1.Prevenirea corupŃiei
Permanent

Realizat.
S-a realizat etapa de monitorizare și revizuire a
riscurilor de corupție, în conformitate cu prev.Ord.
MAI nr.86/2013.

Permanent

Realizat
În trim.I. 2015, s-au intensificat activităŃile în
cooperare interinstituŃională fapt ce a condus la
descoperirea unui număr de 83 infracŃiuni.
În aceiaŃi perioadă au fost finalizate cercetările întrun număr de 77 dosare penale, din care 15 RTUP,
27 clasare, 14 declinare ( 9 DIICOT), 20 renunŃare şi
1 alte soluŃii.
Din cele 15 dosare penale cu propunerea de RTUP,
unităŃile de parchet au întocmit 8 rechizitorii.
De asemenea, s-au intensificat măsurile pentru
recuperarea prejudiciilor produse ca urmare a
săvârşirii unor astfel de fapte, ocazie cu care s-a
constatat un prejudiciu în valoare totală de
94.852.850 lei, recuperândiu-se suma de 12.105.820
lei, astfel:
Prejudiciul recuperat conform art.10 din Lg.241/2005
= 2.480.680 lei
Prejudiciul recuperat în numerar şi în cont bancar –
4.718.740 lei

2. Combaterea fenomenului infracŃional ce prejudiciază bugetul consolidat al statului

Combaterea evaziunii fiscale/ Intensificarea
acŃiunilor şi măsurilor de combatere a fenomenului
infracŃional ce prejudiciază bugetul consolidat al
statului

IPJ MEHEDINTI
Serviciul de investigare a
criminalității economice
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Nr.
crt

ACȚIUNEA

Combaterea evaziunii fiscale/ Intensificarea acŃiunilor şi
măsurilor de combatere a fenomenului infracŃional ce
prejudiciază bugetul consolidat al statului

ENTITATEA IMPLICATĂ
ÎN REALIZAREA
ACȚIUNII

IPJ MEHEDINTI
Serviciul de investigare a
criminalității economice

TERMEN DE
REALIZARE

Permanent

Combaterea contrabandei şi comerŃului ilicit cu
produse din tutun

IPJ MEHEDINTI
Serviciul de investigare a
criminalității economice

Permanent

MenŃinerea unui mediu de afaceri curat.

IPJ MEHEDINTI
Serviciul de investigare a
criminalității economice

Permanent

33

STADIUL REALIZARII
ACȚIUNEA
Măsuri asigurătorii şi valoare bunuri indisponibilizate
– 4.906.400 lei
Prejudiciul recuperat la emiterea rechizitoriilor –
5.398.133 lei
În dosarele penale au fost dispuse măsuri preventive
faŃă de 19 persoane, toate reŃinute pentru care s-a
propus arestarea preventivă, instanŃa dinpunând
pentru 18 control judiciar, iar pentru 1 inculpat,
arestul la domiciliu.
Realizat
- au fost intensificate activităŃile în cooperare şi cu
D.J.A.O.V MehedinŃi, poliŃia de frontieră şi alte
instituŃii efectuându-se acŃiuni şi verificări punctuale
în locurile de comercializare şi de depozitare a
produselor accizabile menŃionate, precum şi asupra
mijloacelor de transport folosite, ocazie cu care au
fost constatate un număr de 11 infracŃiuni, fiind
cercetate 17 persoane . În urma activităŃilor
desfăşurate au fost confiscate 121.740 Ńigarete şi
193 litri alcool
Realizat
În trim.I.2015, pentru intensificarea combaterii
ilegalitatilor
privind
criminalitatea
economicofinanciara, s-au desfăşurat activitati specifice, pentru
prevenirea si descoperirea faptelor de evaziune
fiscala, coruptiei
spălării banilor, contrabandă,
comertului ilicit ,etc. ocazie cu care au fost
organizate şi executate 23 actiuni şi 106 controale
în domeniu, în parteneriat ANAF, I.T.M. MehedinŃi,
D.S.V. şi D.J.A..O.V., constatându-se 204 infracŃiuni,
din care 83 infracŃiuni de evaziune fiscală, 28
infracŃiuni de spălare bani, 11 infracŃiuni la regimul
Codului Vamal şi Codului Fiscal, fiind aplicate 81
sancŃiuni contravenŃionale, în valoare de 162.300 lei,
valoarea bunurilor confiscate fiind 5989 lei

Nr.
crt

ACȚIUNEA

ENTITATEA IMPLICATĂ
ÎN REALIZAREA
ACȚIUNII

TERMEN DE
REALIZARE

STADIUL REALIZARII
ACȚIUNEA

3.Cooperare poliŃienească

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

IPJ MEHEDINTI
Compartimentul de Analiza
si Prevenire a Criminalitatii
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lunar

Realizat - acŃiuni organizate de CAPC, împreună cu
ANA – Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere
Antidrog, DirecŃia Generala de Asistenta Sociala si
ProtecŃia Copilului şi Centrul JudeŃean de Resurse şi de
AsistenŃă EducaŃională la :
-Şcoala Gimnazială „Petre Sergescu” din Drobeta Turnu
Severin la care au participat 40 elevi şi 3 cadre
didactice.
-Şcoala Gimnazială nr. 10 „D.I.Totir” din Drobeta Turnu
Severin la care au participat 35 elevi şi 2 cadre
didactice.
-Colegiul Tehnic “Decebal” la care au participat 39 elevi
si 3 cadre didactice.
-Colegiul NaŃional „Taian” la care au participat 109
elevi si 6 cadre didactice.
-Colegiul NaŃional Pedagogic „Ştefan Odobleja” la care
au participat 80 elevi şi 5 cadre didactice.
-Şcoala Gimnazială „Alice Voinescu” din Drobeta Turnu
Severin la care au participat 45 elevi şi 2 cadre
didactice.
-Liceul „Şerban Cioculescu” la care au participat 90 elevi
şi 5 cadre didactice.
-Colegiul Tehnic „Lorin Salăgean” , la care au participat
55 elevi şi 3 cadre didactice.
-Şcoala Gimnazială nr.14 din Drobeta Turnu Severin la
care au participat 75 elevi şi 7 cadre didactice.
-Şcoala Gimnazială nr. 11 din municipiul Drobeta Turnu
Severin, unde au participat 60 de elevi şi 2 cadre
didactice

Nr.
Crt.

ACȚIUNEA

ENTITATEA
IMPLICATĂ ÎN
REALIZAREA
ACȚIUNII

TERMEN DE
REALIZARE

STADIUL REALIZARII

3.Cooperare poliŃienească

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

IPJ MEHEDINTI
Compartimentul de
Analiza si Prevenire a
Criminalitatii

săptămânal

Realizat - acŃiuni organizate de CAPC la :
-Şcoala Gimnazială nr.6 din Drobeta Turnu Severin la care au participat 110 elevi şi 3
cadre didactice.
-Şcoala Gimnazială „Alice Voinescu” din Drobeta Turnu Severin la care au participat 60
elevi şi 2 cadre didactice.
-Şcoala Gimnazială Burila Mare la care au participat 70 elevi şi 4 cadre didactice.
-Colegiul NaŃional „Taian” , împreună cu S.R. la care au participat 30 elevi şi 2 cadre
didactice.
-Şcoala Gimnazială „Alice Voinescu” din Drobeta Turnu Severin la care au participat 90
elevi şi 2 cadre didactice.
-Şcoala Gimnazială BălăciŃa la care au participat 45 elevi şi 2 cadre didactice.
-Şcoala Gimnazială Vlădaia la care au participat 136 elevi şi 5 cadre didactice.
-Şcoala Gimnazială Butoieşti, împreună cu Serviciul Rutier, la care au participat 98 elevi şi
3 cadre didactice.
-Şcoala Gimnazială Dumbrava, împreună cu S.I.C la care au participat 51 elevi şi 6 cadre
didactice.
-Liceul Pedagogic „Ştefan Odobleja”, împreună cu Comp. Proximitate la care au participat
90 de elevi şi 5 cadre didactice.
-Liceul „ Gheorghe Ionescu Şisesti ” din comuna Şisesti cu participarea a 100 de elevi şi 3
cadre didactice.
-Şcoala Gimnazială Şimian la care au participat 60 elevi şi 6 cadre didactice.
-Şcoala Gimnazială MalovăŃ la care au participat 42 elevi şi 2 cadre didactice.
-Şcoala Gimnazială Prunişor, împreună cu Serviciul Rutier, la care au participat 48 elevi şi 4
cadre didactice.
-Liceul Teoretic „Gheorghe Ionescu Şisesti ” din comuna Şisesti cu participarea a 68 de
elevi şi 3 cadre didactice.
-În cadrul campaniei „COPILĂRIE FĂRĂ DELINCVENłĂ” derulata la nivel naŃional a fost
organizată o şedinŃă de informare la care au participat 46 elevi şi 2 cadre didactice.
-În cadrul campaniei „COPILĂRIE FĂRĂ DELINCVENłĂ” derulata la nivel naŃional a fost
organizată, împreună cu Serviciul Rutier, o şedinŃă de prevenire a accidentelor rutiere în
rândul minorilor, la care au participat 50 elevi şi 3 cadre didactice.
-În cadrul campaniei „COPILĂRIE FĂRĂ DELINCVENłĂ” derulata la nivel naŃional, a fost
organizat un concurs şi o expoziŃie de desen cu tematica nonviolenŃa, cu implicarea a 70
elevi şi 4 cadre didactice.
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Nr.
crt

ACȚIUNEA

ENTITATEA
IMPLICATĂ ÎN
REALIZAREA
ACȚIUNII

TERMEN DE
REALIZARE

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

IPJ MEHEDINTI
Compartimentul de
Analiza si Prevenire
a Criminalitatii

săptămânal

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.

IPJ MEHEDINTI
Compartimentul de
Analiza si Prevenire
a Criminalitatii

lunar

STADIUL REALIZARII
ACȚIUNEA
-În cadrul campaniei „COPILĂRIE FĂRĂ DELINCVENłĂ” derulata la nivel naŃional, a
fost organizată o acŃiune cultural-artistică ce a constat într-o piese de teatru, cântec, dans
şi poezie - ce au avut ca temă promovarea nonviolenŃei la care au participat 65 elevi si 5
cadre didactice.
-În cadrul campaniei „COPILĂRIE FĂRĂ DELINCVENłĂ” CAPC a organizat o vizită la
Penitenciarul Dr.Tr.Severin la care au participat 17 elevi şi 4 cadre didactice (dialog
interactiv, poveşti de viaŃă,etc.)
-În cadrul campaniei „COPILĂRIE FĂRĂ DELINCVENłĂ” derulata la nivel naŃional a fost
organizată 2 şedinŃe de informare la care au participat 38 elevi şi 2 cadre didactice.
-În cadrul campaniei „COPILĂRIE FĂRĂ DELINCVENłĂ” derulata la nivel naŃional a fost
desfăşurată o acŃiune cultural-artistică ce a constat într-un spectacol - cântec, dans şi
poezie – cu ocazia Dragobetelui la care au participat 35 elevi si 5 cadre didactice.
-Au fost organizate 2 întâlniri de informare şi premiere a elevilor ce au făcut parte din
„Consiliul de Prevenire a Delincventei” al şcolii şi a unui număr de 17 elevi ce au participat
la concursuri sau activităŃi cultural-artistice
Realizat - acŃiuni organizate de CAPC si SOP:
- întâlnire cu pensionarii, împreuna cu Politia Municipiului Orşova - Comp. Proximitate, la
Clubul Pensionarilor din municipiu Orşova la care au participat, alături de autorităŃile
locale, un număr de 125 cetăŃeni.
- întâlnire cu cetăŃenii (adunare publică ) împreuna cu Politia oraş Vânju Mare şi lucrătorii
PP în comuna Pătulele la care au participat un număr de 90 cetăŃeni.
- întâlnire cu cetăŃenii (adunare publică ) împreună cu SOP şi lucrătorii PP în comuna
BălăciŃa la care au participat alături de autorităŃile locale si un număr de 70 cetăŃeni.
- întâlnire cu cetăŃenii (adunare publică ) împreună cu SOP şi lucrătorii PP în comuna
Jiana la care au participat alături de autorităŃile locale si un număr de 40 cetăŃeni.
- întâlnire cu cetăŃenii (adunare publică ) împreună cu SOP şi lucrătorii PP în comuna
Gârla Mare la care au participat alături de autorităŃile locale si un număr de 67 cetăŃeni.
- întâlnire cu cetăŃenii (adunare publică ) împreună cu SOP şi lucrătorii PP în comuna
Dumbrava la care au participat, alături de primarul comunei, un număr de 32 cetăŃeni.
- întâlnire cu cetăŃenii (adunare publică ) împreună cu SecŃia 5 Strehaia şi lucrătorii PP în
comuna Floreşti la care au participat, alături de primarul comunei, un număr de 36
cetăŃeni.
- întâlnire cu cetăŃenii (adunare publică ) împreuna cu lucrătorii PP în comuna Şişeşti la
care au participat, alături de viceprimarul comunei, un număr de 83 cetăŃeni.
- întâlnire cu cetăŃenii (adunare publică ) împreună cu SOP şi lucrătorii PP în comuna
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Nr.
crt

ACȚIUNEA
Atragerea autorităŃilor
publice locale in activităŃi
menita sa sporească
gradul de siguranŃa
publica si încrederea in
instituŃiile statului.
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.
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.

ENTITATEA
IMPLICATĂ ÎN
REALIZAREA
ACȚIUNII
IPJ MEHEDINTI
Compartimentul de
Analiza si Prevenire
a Criminalitatii

TERMEN DE
REALIZARE

STADIUL REALIZARII
ACȚIUNEA

lunar

Prunişor la care au participat alături de autorităŃile locale si un număr de 47 cetăŃeni.
În trimestrul I 2015, s-au desfăşurat 12 acŃiuni constând în întâlnirilor cu grupuri Ńinta atât
din mediul urban cât si rural pentru prevenirea infracŃiunilor de furt din locuinŃe, de
animale şi păsări, prevenirea înşelăciunilor prin metoda „Accidentul”, etc., ocazie cu care sau de distribuit pliante şi purtat discuŃii cu un număr de 860 cetăŃeni.

IPJ MEHEDINTI
Compartimentul de
Analiza si Prevenire
a Criminalitatii

permanent

IPJ MEHEDINTI
Compartimentul de
Analiza si Prevenire
a Criminalitatii

lunar

Realizat prin :
Publicarea şi apariŃia unui număr de 11 articole în presa scrisă, 12 interviuri acordate
posturilor TV, 7 intervenŃii radio, privind prevenirea delincvenŃei juvenile, a furturilor din
locuinŃe,
prevenirea infracŃiunilor comise cu violenŃă, înşelăciune prin metoda
“Accidentul”,etc., recomandări antivictimale şi antiinfracŃionale.

Realizat – au fost desfasurate 22 actiuni
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Nr.
crt

ENTITATEA IMPLICATĂ
ÎN REALIZAREA
ACȚIUNII

TERMEN DE
REALIZARE

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

IPJ MEHEDINTI
Serviciul Rutier

Lunar

Combaterea sistematică a prinicipalelor cauze
generatoare de evenimente rutiere.

IPJ MEHEDINTI
Serviciul Rutier

ACȚIUNEA

STADIUL REALIZARII
ACȚIUNEA

4.Trafic rutier mai sigur

Lunar

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

Realizat – au fost organizate 187 (+97) acŃiuni
Realizat – Au fost organizate acŃiuni pe principalele
cauze generatoare, aplicându-se următoarele
sancŃiuni: viteza 1609 (-254), pietoni 347 (+45),
biciclişti 33 (-6), carutasi 34 (+9)
Realizat - Au fost derulate 7 (+7) acŃiuni pe
această linie, materializate într-un nr.de 857
sancŃiuni

IPJ MEHEDINTI
Lunar
Serviciul Rutier
Dezvoltarea şi creşterea calităŃii activităŃilor de
IPJ MEHEDINTI
Lunar
Realizat – au fost desfasurate 22 actiuni
informare şi educaŃie rutieră
Serviciul Rutier
5.Creşterea continuă a gradului de siguranŃă al cetăŃeanului atât în mediul rural cât şi în mediul urban

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

IPJ MEHEDINTI
Structurile poliŃiei de ordine
publică

Permanent

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

IPJ MEHEDINTI
Structurile poliŃiei de ordine
publică.

Săptămânal

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

IPJ MEHEDINTI
Structurile poliŃiei de ordine
publică
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Zilnic

Realizat
În trimestrul I 2015, la nivelul județului
Mehedinți au fost sesizate un număr de 2330
fapte de natură penală , cu 271 mai puține faŃă
de cele 2601 sesizate în perioada similară din anul
2014 , scăderea procentuală fiind de 10,42%.
Diminuarea infracționalității sesizate se
regăsește atât in mediul urban ( scădere de la 1362
infracțiuni la 1289 infracțiuni) cât şi în mediul rural (
scădere de la 1239 infracțiuni la 1041 infracțiuni) .
Realizat - Nu au fost sesizate fapte antisociale în
zona adiacentă unităților de învățământ și nici fapte
de natură penală /contravențională care să pertube
desfășurarea în condiții normale a procesului 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

Nr.
crt

ACȚIUNEA
Prevenirea şi combaterea infracŃiunilor ce aduc atingere
patrimoniului
Prevenirea şi combaterea infracŃiunilor ce aduc atingere
vieŃii şi integrităŃii fizice
Identificarea şi destructurarea grupărilor infracŃionale
nestructurate

ENTITATEA IMPLICATĂ
ÎN REALIZAREA
ACȚIUNII
IPJ MEHEDINTI
Serviciul de investigaŃii
Criminale
IPJ MEHEDINTI
Serviciul de investigaŃii
Criminale
IPJ MEHEDINTI
Serviciul de investigaŃii
Criminale

TERMEN DE
REALIZARE
trimestrial

Realizat - Au fost organizate şi executate 6 acŃiuni

trimestrial

IPJ MEHEDINTI
Serviciul de investigaŃii
Criminale

Trimestrial

Executarea cu operativitate a M.E.A

IPJ MEHEDINTI
Serviciul de investigaŃii
Criminale

Dec. 2015

Creşterea nivelului de pregătire profesională

IPJ MEHEDINTI
Serviciul de investigaŃii
Criminale

IPJ MEHEDINTI
Serviciul Arme, Explozivi si
Substante Periculoase
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Realizat - Au fost organizate şi executate 24
acŃiuni

trimestrial

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

Creşterea eficienŃei activităŃilor preventiv-reactive în
domeniul armelor, explozivilor, substanŃelor periculoase

STADIUL REALIZARII
ACȚIUNEA

Dec. 2015

Permanent

Realizat - Au fost destructurate 1 grupare cu 3
persoane
Realizat - A fost realizat permanent şi operativ,
fiind efectuate un număr de 11 verificări 90
solicitări asistență polițienească internațională și
soluționat 1 dosar penal prin transfer de
procedură.
Realizat - Au fost puse în executare 8 mandate
europene de arestare
Realizat - Au fost efectuate instruiri săptămânale
pe linia însuşirii prevederilor noilor coduri penale şi
de procedură penalăprecum şi ordinele şi dispoziŃiile
interne
Realizat:
- permise de armă eliberate = 27
- permise de armă anulate = 33
- permise de armă suspendate = 5
- permise de armă vizate = 52
către persoane fizice = 51
- arme letale confiscate
= 12
- arme neletale confiscate = 9
- cartuşe confiscate = 91
- acŃiuni organizate pe linie de arme deŃinute ilegal
=7

Nr.
crt

ACȚIUNEA

Creşterea eficienŃei activităŃilor preventiv-reactive în
domeniul armelor, explozivilor, substanŃelor periculoase

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
ACȚIUNII

IPJ MEHEDINTI
Serviciul Arme, Explozivi si
Substante Periculoase

IPJ MEHEDINTI
Serviciul ComunicaŃii şi
Informatică

TERMEN DE
REALIZARE

Permanent

Permanent

Întreținere și reparații la rețeaua de fibră optică, de la
nivelul municipiului reședință de județ, ce deservește
structurile MAI.

IPJ MEHEDINTI
Serviciul ComunicaŃii şi
Informatică

Permanent

ÎntreŃinerea echipamentelor informatice şi de
comunicaŃii şi asigurarea condiŃiilor de funcŃionare
optimă a acestora.

IPJ MEHEDINTI
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.

IPJ MEHEDINTI
Serviciul ComunicaŃii şi
Informatică

Permanent
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STADIUL REALIZARII
ACȚIUNEA
-

acŃiuni organizate pe linie de braconaj
= 14
percheziŃii domiciliare
=6
controale efectuate = 86
contravenții aplicate
la regimul armelor = 13
avize jocuri artificii = 3
vize anuale = 1
autorizații transfer explozivi eliberate = 2
acțiuni organizate pe linie de explozivi = 1
acțiuni organizate pe linie de s. periculoase = 3
articole pirotehnice confiscate (kg) = 8
mercur confiscat (kg) = 0,8
substanțe de protecție a plantelor (kg) = 32
controale efectuate pe linie de s. periculoase = 7
autorizații retrase = 1
dosare penale solutionate = 61

Realizat – s-a intervenit cu promptitudine în
remedierea deficiențelor apărute.

Realizat – împreună cu specialişti MAI – DAACTI, sa realizat remedierea defecŃiunilor apărute în locaŃia
aparŃinând Detaşamentului de Pompieri, restibilinduse conectivitatea pe tronsonul de fibră optică între
nodurile Detaşament pompieri, ProtecŃie civilă şi
poliŃia de Frontieră
Realizat – pe trimestru I 2015 au fost efectuate
lucrări
de
reparații
și
întreținere
asupra
echipamentelor de comunicații și informatice defecte
.
Realizat – au fost desfășurate activități de
asistență tehnică și consultanță în exploatarea
sistemelor informatice,precum și administrare
conturi pe aplicațiile SNRI, IDENTITY MANAGER.

Nr.
crt

ACȚIUNEA

AchiziŃionarea de piese de schimb pentru autovehiculele
din dotarea unităŃii .

ENTITATEA IMPLICATĂ
ÎN REALIZAREA
ACȚIUNII
IPJ MEHEDINTI
Serviciul Logistic

TERMEN DE
REALIZARE
Permanent

AchiziŃionarea de materii prime şi materiale în vederea
executării lucrărilor de reparaŃii şi întreŃinere la clădirile
aflate în administrarea unităŃii .

IPJ MEHEDINTI
Serviciul Logistic

Permanent

Efectuarea în atelierul mecanic al unităŃii a reviziilor
tehnice, reparaŃiilor curente la autovehiculele din dotare

IPJ MEHEDINTI
Serviciul Logistic

Permanent

IPJ MEHEDINTI
Serviciul Logistic

Permanent

Executarea cu firme specializate de lucrări de reparaŃii la
clădirile aflate în administrarea unităŃii, la instalaŃiile
electrice, sanitare, termice.
7.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).
8.Creşterea transparenŃei instituŃionale

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
Serviciul Resurse Umane

IPJ MEHEDINTI
Serviciul Cabinet

IPJ MEHEDINTI
Serviciul Cabinet
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Permanent

Lunar

Lunar

STADIUL REALIZARII
ACȚIUNEA
Realizat – au fost achiziŃionate piese de schimb în
valoare totală de 21.718 lei .
Realizat – au fost achiziŃionate materii prime şi
materiale în vederea executării lucrărilor de reparaŃii şi
întreŃinere la clădirile aflate în administrare în valoare
totală de 9465,18 lei .
Realizat – la nivelul atelierului unităŃii au fost
efectuate 39 revizii tehnice 83 reparații curente şi 39
schimburi de ulei .
- Nu s-au executat lucrări de reparații cu firme
specializate la clădirile aflate în administrarea unității /
nu a fost necesar.

Realizat
Un numar de 33 politisti au urmat cursuri de cariera, iar
in tematica de pregatire au fost incluse 10 teme pe linia
cunoasterii prevederilor noilor CP si CPP dar si pentru
prevenirea si combaterea coruptiei in randul politistilor

Realizat. S-au întocmit 54 de buletine de presă, 26
comunicate de presă şi 257 ştiri de presă care au fost
postate pe site-ul PoliŃiei mehedinŃene, au fost
organizate 8 conferinŃe de presă şi 14 brifing-uri la care
au fost invitaŃi ziariştii acreditaŃi pe lângă I.P.J.
MehedinŃi, la posturile de radio locale
au
fost
prezentate un numar de 257 stiri referitoare la
activitatea politiei, iar la posturile de televiziune locale
si nationale au fost difuzate un numar de 95 reportaje.
Realizat - În trimestrul I 2015, s-au primit şi
soluŃionat 8 solicitări scrise în baza Legii 544/2001 de la
reprezentanŃii mass-media.
La sediul Inspectoratului de PoliŃie județean MehedinŃi,
în perioada analizată, au fost primite în audienŃă 74
persoane.

Nr.
crt

ACȚIUNEA

ENTITATEA IMPLICATĂ
ÎN REALIZAREA
ACȚIUNII

TERMEN DE
REALIZARE

STADIUL REALIZARII
ACȚIUNEA
Realizat – pe trimestru IV 2014 au fost desfășurate

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

IPJ MEHEDINTI
Serviciul ComunicaŃii şi
Informatică

activități de asistență tehnică și consultanță în
Permanent

exploatarea sistemelor informatice,precum și
administrare conturi pe aplicațiile SNRI, IDENTITY
MANAGER.

AchiziŃionarea de piese de schimb pentru autovehiculele
din dotarea unităŃii .

IPJ MEHEDINTI
Serviciul Logistic

AchiziŃionarea de materii prime şi materiale în vederea
executării lucrărilor de reparaŃii şi întreŃinere la clădirile
aflate în administrarea unităŃii .

IPJ MEHEDINTI
Serviciul Logistic

Permanent

Efectuarea în atelierul mecanic al unităŃii a reviziilor
tehnice, reparaŃiilor curente la autovehiculele din dotare

IPJ MEHEDINTI
Serviciul Logistic

Permanent

42

Permanent

Realizat – pe trim. I 2015 la nivelul inspectoratului
au fost achiziŃionate piese de schimb în valoare
totală de 96.974,44 lei .
Realizat – pe trim. I 2015 la nivelul inspectoratului
au fost achiziŃionate materii prime şi materiale în
vederea executării lucrărilor de reparaŃii şi
întreŃinere la clădirile aflate în administrare în
valoare totală de 16.000 lei .
Realizat – pe trim. I 2015 la nivelul atelierului
unităŃii au fost efectuate 48 revizii tehnice 74
reparații curente şi 48 schimburi de ulei .

SERVICIUL TERITORIAL AL POLIłIEI DE FRONTIERĂ MEHEDINłI
Principalele acŃiuni proprii ale Serviciului Teritorial al PoliŃiei de Frontieră MehedinŃi pentru Planul de acŃiuni pentru îndeplinirea obiectivelor cuprinse în
Programul de Guvernare, la nivelul judeŃului MehedinŃi, pe anul 2015

Nr.
Crt.

Obiectiv / DirecŃie de acŃiune/ AcŃiunea

Entitatea implicată

Termen finalizare

CAPITOLUL 8. EXTERNE
OBIECTIV 1: Creşterea şi consolidarea profilului României în Uniunea Europeană şi NATO şi valorificarea cu mai mare eficacitate a beneficiilor care
decurg din statutul României de membru al celor două structuri
2. DIRECłIA DE ACłIUNE Vor fi promovate în continuare măsurile de consolidare a capacităŃii de protecŃie a frontierelor externe, inclusiv prin
utilizarea misiunilor Frontex
1

Creşterea nivelului de control şi de supraveghere a frontierei externe a UE prin
finalizarea Sistemului Integrat de Securizare a Frontierei

Serviciul Teritorial al PoliŃiei de Frontieră
Turnu Severin

Permanent, cu urmărire
trimestrială.

2

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

Serviciul Teritorial al PoliŃiei de Frontieră
Turnu Severin

Permanent, cu urmărire
trimestrială.

CAPITOLUL 12. INTERNE
OBIECTIV 1: Creşterea continuă a gradului de siguranŃă a cetăŃeanului atât în mediul rural, cât şi în mediul urban
1. DIRECłIA DE ACłIUNE: creşterea siguranŃei cetăŃeanului prin combaterea fenomenului infracŃional stradal, precum şi prin creşterea siguranŃei
civice în zona instituŃiilor de învăŃământ preuniversitar;
1

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

Permanent, cu urmărire
trimestrială.

OBIECTIV 2: ÎmbunătăŃirea cooperării poliŃieneşti privind combaterea criminalităŃii transfrontaliere, precum şi a criminalităŃii comise de cetăŃenii
români în străinătate
1

Dezvoltarea cooperării inter-instituționale pe teritoriul național prin îmbunătățirea
schimbului de date și informații între autoritățile naționale cu atribuții în
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Serviciul Teritorial al PoliŃiei de Frontieră

Permanent, cu urmărire

gestionarea aspectelor legate de circulația persoanelor și combaterea criminalității
transfrontaliere

Turnu Severin

trimestrială.

Obiectiv 3: Reducerea birocraŃiei din cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne, eficientizarea acestor structuri şi redirecŃionarea din aparatul
funcŃionăresc către structurile operative
DIRECłIA DE ACłIUNE: prevenirea şi combaterea corupŃiei în rândurile personalului Ministerul Afacerilor Interne la toate nivelurile şi în toate
structurile;
1

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
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Serviciul Teritorial al PoliŃiei de Frontieră
Turnu Severin

Permanent, cu urmărire
trimestrială.

PENITENCIARUL DROBETA TURNU SEVERIN – stadiul îndeplinirii planului de acŃiuni pe anul 2015 pentru realizarea în judeŃul Mehedinti
a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare, pe trimestrul I 2015
Nr. crt.

Acțiuni prevăzute a se realiza în
trimestrul I 2015

InstituŃia implicata in
realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

Stadiul realizării pe trimestrul
I 2015 şi rezultatul

Garantarea siguranŃei sistemului administraŃiei penitenciare şi uniformizarea modului de aplicare a regimului penitenciar
Reamenajare, recondiționare 3 foișoare
de pază de la sediul unității.

PenitenciarulDr. Tr.
Severin

31.12.2015

In curs de realizare

2

Practicarea la toate ferestrele camerelor
de deținere de la sediul unității de grilaje
metalice-tip,
pentru
prevenirea
introducerii în camere de deținere a
obiectelor interzise.

PenitenciarulDr. Tr.
Severin

01.06.2015

In curs de realizare

3

Montarea unui număr de 8 camere de
supraveghere la posturile de control
acces nr. 1 și 2 de la sediul unității
pentru prevenirea introducerii de obiecte
interzise.

31.11.2015

In curs de realizare

4

Compartimentare curți plimbare- secția
exterioară Vînjuleț, prin practicarea unui
gard despărțitor în vederea defalcării
programului de plimbare și asigurarea
separațiunii corespunzătoare (regim
deschis/regim semideschis)

01.05.2015

In curs de realizare

31.12.2015

In curs de realizare

1

5

Dotarea adecvată a personalului care
execută misiuni de pază, supraveghere,
escortare şi intervenŃie cu mijloace şi
echipamente specifice (mijloace de
comunicare-STAȚII EMISIE RECEPȚIE).

Penitenciarul
Dr. Tr. Severin

Penitenciarul
Dr. Tr. Severin

Penitenciarul
Dr. Tr. Severin
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Motivul pe scurt al
nerealizării

Nr. crt.

6

7

Acțiuni prevăzute a se realiza în
trimestrul I 2015
Amenajarea camerei de protecŃie pentru
cazarea temporară a deŃinuŃilor conform Legii
nr. 254/2013.
Participarea la sesiuni de pregătire cu personal
pregătit profesional în gestionarea incidentelor
cu personalul desemnat să îndeplinească roluri
conform reglementărilor în vigoare (membrilor
structurilor
asociate
pentru
siguranŃă,
securitate şi control, personal din sectorul
operativ, negociatori, operatori video).
Efectuarea
de
analize
(rapoarte
monitorizare) semestriale care vizează:

8

9

InstituŃia implicata in
realizarea acŃiunii
Penitenciarul

Termen de
realizare

Stadiul realizării pe trimestrul
I 2015 şi rezultatul

31.12.2015

In curs de realizare

31.12.2015

In curs de realizare

31.12.2015

In curs de realizare

31.12.2015

In curs de realizare

Dr. Tr. Severin

Penitenciarul
Dr. Tr. Severin

de

- aplicarea în mod unitar a procedurii de
acordare a recompenselor;
- formularea
de
recomandări
privind
asigurarea condiŃiilor de detenŃie şi exercitarea
drepturilor de către deŃinuŃi ca urmare a
încheierilor judecătorilor delegaŃi şi hotărârilor
judecătoreşti, a vizitelor efectuate de ONG-uri
în penitenciare, precum şi a hotărârilor CEDO.
Efectuarea
de
analize
(rapoarte
de
monitorizare) anuale care vizează:
- activitatea şefilor de secŃie;
- menŃinerea la standardele impuse de
dispoziŃiile legale şi a reglementărilor în
vigoare a asigurării drepturilor deŃinuŃilor
(informaŃie, convorbiri telefonice, pachet şi
vizită, consultarea documentelor de interes
personal,
corespondenŃă
şi
petiŃionare,
asistenŃă diplomatică şi căsătorie).

Penitenciarul
Dr. Tr. Severin

Penitenciarul
Dr. Tr. Severin
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Motivul pe scurt
al nerealizării

Nr. crt.

Acțiuni prevăzute a se realiza în
trimestrul I 2015
Introducerea
şi
modernizarea
tehnologiilor digitale în ceea ce priveşte:

InstituŃia implicata in
realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

Stadiul realizării pe trimestrul
I 2015 şi rezultatul

● dreptul la informaŃie şi dreptul la
consultarea documentelor cu caracter
personal
- infochioşcuri
10

Penitenciarul

● dreptul la comunicări on line

31.12.2015

In curs de realizare

31.12.2015

In curs de realizare

31.12.2015

In curs de realizare

Martie 2015

Realizat

Dr. Tr. Severin

- amenajări spaŃii;
- asigurare infrastructura prin relocare
de echipamente
● desfăşurarea vizitelor
- sisteme electronice de
informaŃii desfăşurate vizite

11

12

13

afişare

Intensificarea demersurilor de atragere a
beneficiarilor forŃei de muncă speciale
prin creşterea vizibilităŃii publice
Valorificarea
potenŃialului
spaŃiilor
interioare la dispoziŃie şi a atelierelor de
producŃie
Crearea unei proceduri comune între
organele
judiciare
şi
unităŃile
penitenciare privind transmiterea în
format electronic a actelor de citare şi
comunicare
destinate
persoanelor
private de libertate:

Penitenciarul
Dr. Tr. Severin
Penitenciarul
Dr. Tr. Severin

Penitenciarul
Dr. Tr. Severin
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Motivul pe scurt al
nerealizării

Nr. crt.

13

Acțiuni prevăzute a se realiza în
trimestrul I 2015
- Transmiterea citaŃiilor în format
electronic;

InstituŃia implicata in
realizarea acŃiunii

- Transmiterea adreselor de punere în
libertate;

Penitenciarul

Termen de
realizare

Stadiul realizării pe trimestrul
I 2015 şi rezultatul

Martie 2015

Realizat

Motivul pe scurt al
nerealizării

Dr. Tr. Severin
-Transmiterea minutelor, încheierilor,
hotărârilor penale în extenso şi a
extraselor din hotărârile penale.

14

Elaborarea şi revizuirea ROI după
intrarea în vigoare a Regulementului de
aplicare a Legii 254/2013 și a ROF ANP.

Penitenciarul
Dr. Tr. Severin

Trei luni de la
intrarea în vigoare a
Regulamentului de
aplicare a Legii
254/2013

In curs de realizare

EducaŃie, asistenŃă psihologică şi asistenŃă socială adaptate nevoilor deŃinuŃilor, în vederea creşterii şanselor de reintegrare socială

15

16

17

Implementarea Ordinului ministrului
justiŃiei privind Regulamentul condiŃiilor
de organizare şi desfăşurare a
activităŃilor şi programelor de reintegrare
socială cu deŃinuŃii şi persoanele
internate, în acord cu noile prevederi
legislative;
Participarea la Simpozionul InternaŃional
„Cercetări şi aplicaŃii în Psihologie”, în
parteneriat cu Universitatea „Tibiscus”
Timişoara;
Înscrierea
„Festivalul
(VII);

pentru
Multiart

participare
la
pentru DeŃinuŃi”

Penitenciarul

Decembrie

Dr. Tr. Severin

2015

Penitenciarul

Noiembrie

Dr. Tr. Severin

2015

In curs de realizare

In curs de realizare

Penitenciarul

Noiembrie
In curs de realizare

Dr. Tr. Severin

2015

48

Nr. crt.

18

19

20

21

22

Acțiuni prevăzute a se realiza în
trimestrul I 2015
Continuarea implementării „Strategiei de
Reducere a Comportamentelor Agresive
în mediul carceral”;

InstituŃia implicata in
realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

Penitenciarul

Decembrie

Dr. Tr. Severin

2015

Familiarizarea cu InstrucŃiunile privind
tratamentul aplicat persoanelor private
de libertate cu vulnerabilităŃi;

Penitenciarul

Decembrie

Dr. Tr. Severin

2015

Penitenciarul

Decembrie

Dr. Tr. Severin

2015

Penitenciarul

Decembrie

Dr. Tr. Severin

2015

Elaborarea şi implementarea, la nivel de
sistem, a proiectelor de activitate
destinate Sărbătorilor Pascale, Zilei de 1
Iunie, SfinŃii Petru şi Pavel, Crăciun,
Poezie de puşcărie (VII)
Organizarea și participarea la activități
interpenitenciare
Implementarea
deciziei
directorului
general al AdministraŃiei NaŃionale a
Penitenciarelor
privind
aprobarea
instrumentelor-standard de evaluare a
activităŃilor
desfăşurate
de
către
persoanele
aflate
în
custodia
AdministraŃiei NaŃionale a Penitenciarelor
– Anexa 1 „Procedura de lucru a comisiei
sau, după caz, a Consiliului educativ,
pentru acordarea recompenselor, pe
baza
Sistemului
de
creditare
a
participării la activităŃi şi programe
educative, de asistenŃă psihologică şi
asistenŃă socială, activităŃi lucrative,
precum şi în situaŃii de risc”;

Stadiul realizării pe trimestrul
I 2015 şi rezultatul
In curs de realizare

In curs de realizare

In curs de realizare

Penitenciarul

In curs de realizare

Decembrie
In curs de realizare

Dr. Tr. Severin

2015
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Motivul pe scurt al
nerealizării

Nr. crt.

23

24

25

26

27

28

Acțiuni prevăzute a se realiza în
trimestrul I 2015
Familiarizarea cu prevederile deciziei
directorului general al AdministraŃiei
NaŃionale a Penitenciarelor - Metodologia
privind valorificarea obiectelor
confecŃionate de deŃinuŃi şi persoanele
internate;
Implementarea activităŃilor prevăzute în
Calendarul tematic al activităŃilor de
educaŃie, asistenŃă psihologică şi
asistenŃă socială 2015;
Aplicarea procedurilor / metodologiilor
revizuite de ANP privind acordarea
asistenŃei religioase, elaborarea lucrărilor
ştiinŃifice, încheierea căsătoriilor între
persoanele private de libertate;
Continuarea promovării proiectului
Strategiei naŃionale de reintegrare socială
a persoanelor private de libertate;
Implementarea activităŃilor ce reprezintă
o responsabilitate în cadrul Strategiei
naŃionale de reintegrare socială a
persoanelor private de libertate;
2.4.1. Organizarea a două sesiuni de
lucru cu participarea reprezentanŃilor
instituŃiilor publice şi organizaŃiilor
neguvernamentale, care desfăşoară
activităŃi în Penitenciarul Dr. Tr. Severin;

InstituŃia implicata in
realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

Stadiul realizării pe trimestrul
I 2015 şi rezultatul

Decembrie 2015

In curs de realizare

Decembrie 2015

In curs de realizare

Decembrie 2015

In curs de realizare

Decembrie 2015

In curs de realizare

Decembrie 2015

In curs de realizare

Decembrie 2015

In curs de realizare

Penitenciarul
Dr. Tr. Severin

Penitenciarul
Dr. Tr. Severin

Penitenciarul
Dr. Tr. Severin

Penitenciarul
Dr. Tr. Severin

Penitenciarul
Dr. Tr. Severin

Penitenciarul
Dr. Tr. Severin
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Motivul pe scurt al
nerealizării

Nr. crt.

28

29

Acțiuni prevăzute a se realiza în
trimestrul I 2015
Organizarea Bursei locale ale locurilor de
muncă pentru deŃinuŃi, la nivelul
Penitenciarului Dr. TR. Severin;

InstituŃia implicata in
realizarea acŃiunii
Penitenciarul

Termen de
realizare
Noiembrie

Dr. Tr. Severin

2015

Actualizarea protocoalelor de colaborare
cu parteneri sociali.

Penitenciarul

Stadiul realizării pe trimestrul
I 2015 şi rezultatul
In curs de realizare

Decembrie
In curs de realizare

Dr. Tr. Severin

2015
SECTORUL

Asigurarea asistenŃei medicale de calitate, protejarea şi promovarea sănătăŃii, precum şi prevenirea îmbolnăvirilor

30

31

32

Testarea şi evaluarea deŃinuŃilor nou
depusi în Penitenciarul Tr Severin pentru
determinarea în timpul carantinei a
incidenŃei şi prevalenŃei afecțiunilor
medicale, stomatologice și a bolilor
infecto-contagioase cu impact major
asupra stării de sănătate a populaŃiei
carcerale
Monitorizarea bolnavilor de diabet, prin
programarea si trimiterea la consulturi
de specialitate si determinarea glicemiei
in unitate.
Elaborarea şi implementarea planului de
măsuri în vederea prevenirii afecŃiunilor
cutaneo-mucoase la grupurile de risc, în
Penitenciarul Tr Severin.

Motivul pe scurt al
nerealizării

Penitenciarul
Decembrie 2015

In curs de realizare

Decembrie 2015

In curs de realizare

Iunie 2015

In curs de realizare

Dr. Tr. Severin

Penitenciarul
Dr. Tr. Severin

Penitenciarul
Dr. Tr. Severin
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28

Nr. crt.

33

34

35

36

Acțiuni prevăzute a se realiza în
trimestrul I 2015
Participarea medicilor și asistentilor la
cursuri de pregătire medicala continuă în
vederea efectuării nr. de credite și
imbunatatirii cunoștințelor medicale
Aplicarea și respectarea
deciziei
directorului general al AdministraŃiei
NaŃionale a Penitenciarelor a unor
InstrucŃiuni / Proceduri
privind
prescrierea, achizitionarea, distribuirea
tratamentului medical detinutilor in
scopul asigurarii unei practici unitare in
ceea ce priveste activitatea famaceutica
Incheierea contractelor de service pentru
aparatura medicala din dotare
Asigurarea
echipamentului
pentru
persoanele internate în infirmeria unitatii
in conformitate cu OMJ 2056/2007

InstituŃia implicata in
realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

Stadiul realizării pe trimestrul
I 2015 şi rezultatul

Penitenciarul
Decembrie 2015

In curs de realizare

Decembrie 2015

In curs de realizare

Decembrie 2015

In curs de realizare

Decembrie 2015

In curs de realizare

Dr. Tr. Severin

Penitenciarul
Dr. Tr. Severin

Penitenciarul
Dr. Tr. Severin
Penitenciarul
Dr. Tr. Severin

Management instituŃional performant

37

38

Organizarea
întâlnirilor
de
lucru,
întocmirea documentaŃiei subsecvente
(elaborarea, centralizarea şi diseminarea
documentelor
supuse
analizei
şi
discuŃiilor în cadrul comisiei de
monitorizare)
Actualizarea Deciziei privind componența
Comisiei
pentru
monitorizarea,
coordonarea și îndrumarea metodologică

Penitenciarul
Decembrie 2015

In curs de realizare

Decembrie 2015

In curs de realizare

Dr. Tr. Severin

Penitenciarul
Dr. Tr. Severin
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Motivul pe scurt al
nerealizării

Nr. crt.

39

Acțiuni prevăzute a se realiza în
trimestrul I 2015
a dezvoltării sistemului de control
managerial

InstituŃia implicata in
realizarea acŃiunii

Actualizarea Programului SCM pentru
anul 2015

Penitenciarul

Termen de
realizare

Stadiul realizării pe trimestrul
I 2015 şi rezultatul

Martie 2015

Realizat

Martie 2015

Realizat

Dr. Tr. Severin
Penitenciarul

40
50.

41

42

43

44

45

Actualizarea Registrului Riscurilor
Dr. Tr. Severin
Dezvoltarea unei culturi de prevenire în
domeniul securităŃi şi sănătăŃii în muncă
Întocmirea situaŃiilor centralizatoare ale
raportărilor
semestriale/anuale
ale
stadiului implementării SCM la nivelul
Penitenciarului Dobeta Turnu Severin
Formularea de propuneri, la solicitarea
Directiei Management Resurse Umane
Analiza structurii existente şi elaborarea
proiectului de organigramă şi a statului
de organizare
Analiza posturilor vacante, a previziunilor
de dinamică, in vederea stabilirii
priorităŃilor pentru încadrare
Elaborarea procedurilor
umane la nivelul unităŃii

de

Resurse

Penitenciarul Drobeta
Turnu Severin
Penitenciarul

Permanent

Realizat Desfăşurarea activităŃilor
pe linie de securitate şi sănătate în
muncă într-un cadru unitar

Iulie 2015
In curs de realizare

Dr. Tr. Severin

Decembrie 2015

Penitenciarul
Mai 2015

In curs de realizare

Octombrie 2015

In curs de realizare

Mai 2015

In curs de realizare

Iunie 2015

In curs de realizare

Dr. Tr. Severin
Penitenciarul
Dr. Tr. Severin
Penitenciarul
Dr. Tr. Severin
Penitenciarul
Dr. Tr. Severin
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Motivul pe scurt al
nerealizării

Nr. crt.

46

47

48

49

50

51

52

Acțiuni prevăzute a se realiza în
trimestrul I 2015
Studierea proiectului de modificare și
completare a Codului deontologic şi
transmiterea observaŃiilor către ANP

InstituŃia implicata in
realizarea acŃiunii
Penitenciarul

Studierea proiectului Ghidului carierei şi
transmiterea observaŃiilor către ANP

Penitenciarul

Studierea modificărilor Regulamentului
de tragere cu armamentul din dotare şi
transmiterea obs. către ANP
Implementarea
instrumentului
standardizat de analiză a nevoilor de
formare profesională elaborat de ANP
Propunerea, la solicitarea DMRU, a unui
proiect de plan de succesiune pentru
funcțiile ”cheie” de management și
crearea unei rezerve de personal pentru
funcțiile de conducere – identificarea
funcțiilor cheie și a personalului care le
poate ocupa
Aplicarea instrumentului de profilare
comportamentală pentru consiliere în
carieră
Crearea condițiilor necesare pentru ca
personalul să aibă acces la consiliere
psihologică, la solicitare sau cu acordul
lor

Termen de
realizare

Stadiul realizării pe trimestrul
I 2015 şi rezultatul

Decembrie 2015

In curs de realizare

Octombrie 2015

In curs de realizare

Septembrie 2015

In curs de realizare

Octombrie 2015

In curs de realizare

Decembrie 2015

In curs de realizare

Decembrie 2015

In curs de realizare

Decembrie 2015

In curs de realizare

Dr. Tr. Severin

Dr. Tr. Severin
Penitenciarul
Dr. Tr. Severin
Penitenciarul
Dr. Tr. Severin

Penitenciarul
Dr. Tr. Severin

Penitenciarul
Dr. Tr. Severin

Penitenciarul
Dr. Tr. Severin
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Motivul pe scurt al
nerealizării

Nr. crt.

53

54

55

56

57

58

Acțiuni prevăzute a se realiza în
trimestrul I 2015
ObŃinerea de date şi informaŃii din
mediul penitenciar în vederea diseminării
produselor informaŃionale rezultate către
beneficiarii legali
Dezvoltarea cooperării cu structurile din
cadrul sistemului de ordine publică,
siguranŃă
şi
apărare
în
baza
Protocoalelor de cooperare
Elaborarea proiectelor de acte normative
pentru modificarea şi completarea
cadrului legislativ existent în vederea
armonizării acestora cu legislaŃia internă
şi internaŃională la solicitarea A.N.P.
Avizarea sub aspectul legalităŃii, a
convenŃiilor încheiate de Penitenciarul
Dr. Tr. Severin cu diverse persoane
fizice sau juridice
Avizarea sub aspectul legalităŃii a actelor
administrative emise de directorul
penitenciarului
SoluŃionarea
plângerilor
prealabile,
solicitărilor
formulate
de
instituŃii
publice, organizaŃii non-guvernamentale,
parteneri de la nivelul comunităŃii şi
persoanele private de libertate sau de
către terŃi repartizate pe domeniul de
activitate juridic

InstituŃia implicata in
realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

Stadiul realizării pe trimestrul
I 2015 şi rezultatul

Penitenciarul
Decembrie 2015

In curs de realizare

Decembrie 2015

In curs de realizare

Decembrie 2015

In curs de realizare

Dr. Tr. Severin

Penitenciarul
Dr. Tr. Severin

Penitenciarul
Dr. Tr. Severin

Penitenciarul
Dr. Tr. Severin

Penitenciarul
Dr. Tr. Severin

În cel mai scurt
termen posibil de la
primirea solicitării

Realizat

În cel mai scurt
termen posibil de la
primirea solicitării

Realizat

În termenul legal

Realizat

Penitenciarul
Dr. Tr. Severin

55

Motivul pe scurt al
nerealizării

Nr. crt.

59

60

61

62

63

64

Acțiuni prevăzute a se realiza în
trimestrul I 2015
Acordarea de consiliere juridică de
specialitate prin întocmirea punctelor de
vedere referitoare la modalitatea de
interpretare şi aplicare a legilor
Participarea în grupurile de lucru
referitoare la dialogul social între
instituŃie şi organizaŃiile sindicale pentru
negocierea instrumentelor colective
Activitatea de documentare şi iniŃiere a
demersurilor necesare formulării apărării
în instanŃă sau în faŃa altor organe de
jurisdicŃie în termen legal.
Formularea
documentelor
specifice
activităŃii de reprezentare: redactarea
cererilor de chemare în judecată, a
plângerilor penale, a întâmpinărilor, a
cererilor reconvenŃionale, a notelor de
şedinŃă, a concluziilor scrise, a motivelor
care stau la baza exercitării căilor de atac
etc.
Activitatea de iniŃiere a demersurilor
necesare soluŃionării pe cale amiabilă a
litigiilor, acolo unde acestea se pot
soluŃiona în acest mod
Coordonarea implementării în bune
condiții a activităților locale din cadrul
proiectului “Lin -2013”

InstituŃia implicata in
realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

Penitenciarul

În cel mai scurt
termen posibil de la
primirea solicitării

Realizat

Conform planificărilor

Realizat

La termenele stabilite
de
instanŃa
de
judecată

Realizat

La termenele stabilite
de
instanŃa
de
judecată

Realizat

În termenul legal

Realizat

Noiembrie 2015

In curs de realizare

Dr. Tr. Severin

Stadiul realizării pe trimestrul
I 2015 şi rezultatul

Penitenciarul
Dr. Tr. Severin

Penitenciarul
Dr. Tr. Severin

Penitenciarul
Dr. Tr. Severin

Penitenciarul
Dr. Tr. Severin

Penitenciarul
Dr. Tr. Severin
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Motivul pe scurt al
nerealizării

Nr. crt.

65

Acțiuni prevăzute a se realiza în
trimestrul I 2015
Coordonarea în bune condiții a asigurării
sustenabilității proiectului “Pregătire TIC
la standard europene în sistemul
penitenciar românesc” ID proiect 60031

66

Dezvoltarea culturii de prevenire prin
realizarea a 3 materiale/fişe informative

67

68

69

70

ÎmbunătăŃirea
sistemului
de
supraveghere a sănătăŃii lucrătorilor prin
organizarea şi desfăşurarea serviciilor de
medicina muncii
Reducerea numărului de accidente de
muncă prin propunerea de măsuri
suplimentare de prevenire a accidentelor
de muncă
Implementarea
activităŃilor
de
declasificare
şi
schimbare
a
clasei/nivelului de secretizare informaŃilor
emise anterior anului 2002 (conform
H.G. 336/2013)
Evaluarea informaŃiilor clasificate emise
anterior anului 1972 (când DGP se
subordona MI/MAI) - etapa I

InstituŃia implicata in
realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

Stadiul realizării pe trimestrul
I 2015 şi rezultatul

Penitenciarul
Decembrie 2015

In curs de realizare

30.09.2015

In curs de realizare

30.11.2015

In curs de realizare

01.12.2015

In curs de realizare

Decembrie 2015

In curs de realizare

Decembrie 2015

In curs de realizare

Dr. Tr. Severin

Penitenciarul
Dr. Tr. Severin
Penitenciarul
Dr. Tr. Severin

Penitenciarul
Dr. Tr. Severin

Penitenciarul
Dr. Tr. Severin

Penitenciarul
Dr. Tr. Severin
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Motivul pe scurt al
nerealizării

Nr. crt.

71

72

Acțiuni prevăzute a se realiza în
trimestrul I 2015
Încheierea sau actualizarea Protocoalelor
de colaborare cu structuri specializate în
managementul situaŃiilor de urgenŃă.
Efectuarea de exerciŃii periodice, practice
de: alarmare, intervenŃie, evacuare
persoane şi bunuri materiale, în cazul
situaŃiilor de urgenŃă

InstituŃia implicata in
realizarea acŃiunii
Penitenciarul

Noiembrie 2015

Stadiul realizării pe trimestrul
I 2015 şi rezultatul

Motivul pe scurt al
nerealizării

In curs de realizare

Dr. Tr. Severin

Penitenciarul
trimestrial

Realizat

permanent

Realizat

Dr. Tr. Severin

Asigurarea funcŃionării la parametri
proiectaŃi a echipamentelor specifice
M.S.U.

Penitenciarul

Penitenciarul

74

Aplicarea procedurii Campanii publice
destinate publicului intern

Penitenciarul

75

Aplicarea procedurii Campanii publice
destinate publicului extern

73

Termen de
realizare

Dr. Tr. Severin

Decembrie 2015

In curs de realizare

Decembrie 2015

In curs de realizare

Dr. Tr. Severin

Dr. Tr. Severin

Dezvoltarea capacității administrative instituționale și interinstituționale prin modernizarea serviciilor informatice și de comunicații existente, precum
și prin introducerea unor instrumente informatice de tip suport decizional, de raportare, analiză, măsurare, planificare, previzionare, securizare și
managementul performanței

78

Generarea noilor matricole pe anul 2015
în aplicaŃia PMSWeb persoane private de
libertate.

Penitenciarul
05.01.2015

Realizat

permanent

Realizat

Dr. Tr. Severin
Penitenciarul

79

80

Administrarea locală a reŃelei.
Dr. Tr. Severin
Actualizarea periodică a noilor versiuni

Realizat

58

Nr. crt.

Acțiuni prevăzute a se realiza în
trimestrul I 2015
venite de la ANP asupra programului
PMSWeb, secretariat si SIUI

InstituŃia implicata in
realizarea acŃiunii
Penitenciarul

Termen de
realizare

Stadiul realizării pe trimestrul
I 2015 şi rezultatul

Motivul pe scurt al
nerealizării

permanent
Dr. Tr. Severin

81

82

83

Implementarea de noi programe venite
de la ANP.
Corectarea erorilor ivite din exploatarea
calculatoarelor şi programelor din
unitate;
6.1.6 Salvări zilnice ale bazelor de date
SQL la programele PMSWEB, Secretariat

Penitenciarul
permanent

Realizat

permanent

Realizat

zilnic

Realizat

Cand se impune

Realizat

Decembrie 2015

In curs de realizare

Dr. Tr. Severin
Penitenciarul
Dr. Tr. Severin
Penitenciarul
Dr. Tr. Severin
Penitenciarul

84

85

Extinderea reŃelei cu noi staŃii.
Dr. Tr. Severin
Înlocuirea echipamentelor IT uzate şi
dezvoltarea parcului IT în funcŃie de
bugetul existent

Penitenciarul
Dr. Tr. Severin

CENTRUL DE PREVENIRE, EVALUARE ŞI CONSILIERE ANTIDROG MEHEDINłI
Echipa Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog MehedinŃi a realizat activităŃi cuprinse în Planul de acŃiuni pentru îndeplinirea Programului de Guvernare
2013 - 2016- Creşterea continuă a gradului de siguranŃă al cetăŃeanului atât în mediul rural cât şi în mediul urban, prin implementarea proiectelor şi campaniilor de
prevenire, locale şi naŃionale, în şcoală, mediul universitar şi comunitate, în colaborare cu instituŃii cu atribuŃii în domeniu. Astfel, s-au desfăşurat activităŃi de informare cu
privire la consecinŃele şi efectele consumului de droguri şi a efectelor asociate consumului, a fost promovat un stil de viaŃă sănătos prin activităŃi de educaŃie pentru sănătate,
au avut loc activităŃi de dezvoltare a abilităŃilor în vederea creşterii factorilor de protecŃie şi reducerii factorilor de risc, cu participarea mass-mediei locale.
Complementar activităŃii de prevenire, o atenŃie deosebită a fost acordată asistenŃei medicale, psihologice şi sociale a consumatorilor de droguri prin oferirea de
servicii individualizate de asistenŃă medicală, psihologică şi socială persoanelor care s-au adresat centrului şi prin cooperarea cu furnizorii de servicii medicale, sociale şi

59

psihologice în vederea implementării planului individualizat de asistenŃă. De asemenea, au fost colectate informaŃiile privind urgenŃele medicale datorate consumului de
droguri, conform fişei de urgenŃă
ActivităŃile Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog MehedinŃi au beneficiat de o permanentă mediatizare cu sprijinul mass-mediei locale prin
promovarea spoturilor specifice campaniilor naŃionale, interviuri acordate de specialiştii Centrului.
Nr.crt
1.

Acțiuni prevăzute a se realiza în
trimestrul I 2015
Implementarea
proiectelor
locale
de
prevenire a consumului de droguri în mediul
şcolar şi mediul universitar: ,,Preşcolari în

prevenire -2”, ,,Premiant la dirigenŃie2”, ,,Proiect de prevenire a consumului
de droguri, a substanŃelor etnobotanice
precum şi a traficului de persoane în
rândul tinerilor”, ,,Asertiv”, ,,Proactiv şi
activităŃi punctuale.

Implementarea proiectelor naŃionale de
prevenire a consumului de droguri în mediul
şcolar ,, Mesajul meu antidrog ediŃia a
XII –a” şi ,,Fred Goes Net”.

InstituŃia implicată în
realizarea acŃiunii
C.P.E.C.A MehedinŃi,
Centrul JudeŃean de
Resurse şi AsistenŃă
EducaŃională,
Inspectoratul Şcolar
JudeŃean MehedinŃi,
GrădiniŃa nr.29 din
Dr.Tr.Severin, Şcoala
gimnazială nr. 3,
Facultatea de Economie şi
Administrare a Afacerilor,
Inspectoratul JudeŃean de
PoliŃie MehedinŃi,
Inspectoratul JudeŃean de
Jandarmi MehedinŃi,
,,AsociaŃia AlianŃa
InternaŃională Antidrog”

Termen de realizare
Săptămânal

Inspectoratul Şcolar
JudeŃean MehedinŃi,
unităŃi scolare
lunar

60

Stadiul de realizare pe trim. I
2015
Desfăşurarea a 32 de activităŃi de
prevenire în şcoală şi mediul
universitar, la care au participat
6172 beneficiari direcŃi şi indirecŃi
elevi, studenŃi şi 53 cadre
didactice.

Promovarea proiectului,, Mesajul
meu antidrog ediŃia a XII –a” în
50 de unităŃi scolare, au
beneficiat 50 de profesori şi 3000
de elevi.
Promovarea proiectului ,,Fred
Goes Net” în rândul a 149 de
profesori diriginŃi, a 20 de
consilieri şcolari şi a 110 directori
de unităŃi şcolare, cu distribuirea
a 110 afişe, 40 scrisori pentru

Motivul pe scurt al
nerealizării

părinŃi, având ca beneficiari 500
de elevi .A fost semnat un acord
de parteneriat cu o unitate
şcolară şi s-a implementat un
curs Fred– 3 sesiuni, având ca
beneficiari 12 elevi şi 1 consilier
şcolar.

Planului
acŃiune 2014-2016

Implementarea

2.

3.

4.

judeŃean

de

Implementarea proiectului local de prevenire
în familie ,,Parentalis”.

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

Colaborare interinstituŃională - încheierea de
protocoale de colaborare.

InstituŃia Prefectului
JudeŃului MehedinŃi,
Inspectoratul Şcolar
JudeŃean MehedinŃi

26 martie 2015

C.P.E.C.A MehedinŃi,
DirecŃia Generală de
AsistenŃă Socială şi
ProtecŃia Copilului
MehedinŃi.
C.P.E.C.A MehedinŃi,
Centrul Regional de
Formare Profesională a
AdulŃilor MehedinŃi
Penitenciarul Drobeta
Turnu Severin
C.P.E.C.A MehedinŃi

săptămânal

lunar

iunie

Desfăşurarea unei activităŃi de
informare a cadrelor didactice
privind activităŃile CPECA
MehedinŃi , în parteneriat cu ISJ
MehedinŃi, pentru reducerea
cererii de droguri, prevăzute a se
realiza în anul 2015 conform
Planulul de acŃiune 2014-2016,
pentru implementarea Strategiei
judeŃene antidrog, în rândul a
135 directori de unităŃi şcolare.
Desfăşurarea a 17 activităŃi de
formare de abilităŃi, la care au
participat 61 asistenŃi maternali şi
au beneficiat 61 de copii aflaŃi în
plasament.
Desfăşurarea a 6 activităŃi de
prevenire, la care au participat 95
persoane din comunitate.

Au fost întocmite 8 note de

fundamentare
şi
preliminară privind

o

notă

aprobarea
începerii negocierii în vederea
actualizării/reactualizării
protocoalelor de colaborare cu
InstituŃia Prefetului JudeŃului
MehedinŃi, Consiliul JudeŃean
MehedinŃi,
Primăria
Drobeta
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5.

Implementarea proiectului TUBIDU

Turnu Severin, Inspectoratul
Şcolar
JudeŃean
MehedinŃi,
Inspectoratul JudeŃean de PoliŃie
MehedinŃi, DirecŃia Generală de
AsistenŃă Socială şi ProtecŃia
Copilului, DirecŃia de Sănătate
Publică, Inspectoratul JudeŃean
de Jandarmi şi Casa Corpului
Didactic.
Desfăşurarea a 5 activităŃi de
prevenire a TBC-ului, la care au
participat 6 beneficiari direcŃi ai
serviciilor oferite de CPECA
MehedinŃi şi 10 beneficiari foşti
consumatori de droguri aflaŃi în
stare privativă de libertate cu
distribuirea a 16 pliante specifice
şi a unui manual.
InformaŃiile, privind urgenŃele
medicale datorate consumului de
droguri, conform fişei de urgenŃă
- 10 fişe de urgenŃă .

C.P.E.C.A MehedinŃi
Penitenciarul Drobeta
Turnu Severin

martie

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

Managementul de caz a fost
asigurat pentru fiecare beneficiar
– 15 şedinŃe de management de
caz.

8.

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

C.P.E.C.A MehedinŃi

permanent

9

Realizarea, în baza solicitării procurorului, a

C.P.E.C.A MehedinŃi

La solicitarea

Au fost acordate servicii de
examinare medicală, consiliere
psihologică şi socială individuală
şi / sau de grup: 78 intervenŃii
individuale, 5 evaluări pe arie
medicală, psihologică şi socială,
pentru
6
beneficiari;
s-au
efectuat 5 testări multidrog.
Evaluări ale consumatorului.

6.

7.

62

10.

11.

evaluării consumatorului, în scopul includerii
acestuia în circuitul integrat de asistenŃă a
persoanelor consumatoare de droguri.
Cooperarea cu furnizorii de servicii medicale,
sociale şi psihologice în vederea
implementării planului individualizat de
asistenŃă.

D.I.I.C.O.T.

D.I.I.C.O.T.

C.P.E.C.A MehedinŃi,
Spitalul JudeŃean de
UrgenŃă Drobeta Turnu
Severin, Serviciul de
ProbaŃiune de pe lângă
Tribunalul Dr.Tr.Severin,
Centrul Medical al
Inspectoratului JudeŃean
de PoliŃie MehedinŃi,
Penitenciarul Drobeta
Turnu Severin.

Ori de câte ori este
nevoie

Există cooperare cu furnizorii de
servicii medicale, sociale şi
psihologice în implementarea
planului
individualizat
de
asistenŃă al beneficiarilor aflaŃi în
prezent în asistenŃă.

Cap. X - MARI PROIECTE DE INFRASTRUCTURA
Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Mehedinti este implicat la nivel national in activitatea de „Cresterea numarului de imobile inregistrate in e-Terra”, potrivit
Memorandumului de intelegere intre Uniunea europeana si Romania din 05.11.2013, ratificat prin Legea nr. 31/27.03.2014 privind ratificarea Acordului preventiv pentru
facilitatea de imprumut dintre Uniunea Europeana, in calitate de Imprumutator, si Romania, in calitate de Imprumutat, si Banca Nationala a Romaniei, in valoare de
maximum 2 miliarde euro, semnat la Bucuresti la 5 noiembrie 2013 si la Luxemburg la 19 noiembrie 2013, si a Memorandumului de intelegere dintre Uniunea Europeana si
Romania, semnat la Bucuresti la 5 noiembrie 2013 si la Bruxelles la 6 noiembrie 2013, convertind in acest sens, din oficiu, in primul trimestru al anului 2015 un numar de 457
carti funciare din care 363 fara geometrie asociata si 94 cu geometrie asociata, urmand ca numarul de conversii din oficiu sa creasca pana la 30.06.2015 la cel putin 2957
imobile introduse in programul e-Terra. De asemenea, au fost asociate in sistemul integrat de cadastru si carte funciara E-Terra, geometriile pentru un numar de 1752 de
imobile, pentru care au fost convertite in format digital cartile funciare.
In domeniul fondului funciar, pe parcursul trimestrului I, au fost redactate/emise un numar de 81 titluri de proprietate pentru o suprafata de 226 ha, din care 58
titluri au fost emise pentru terenuri agricole in suprafata de 157 ha, iar 23 titluri pentru terenuri silvice in suprafata de 69 ha.
In ceea ce priveste activitatea de cadastru si publicitate imobiliara, pe aceeasi perioada, au fost efectuate urmatoarele activitati :
-au fost verificate si solutionate 2713 de cereri privind documentatii cadastrale;
-au fost verificate si solutionate 81 documentatii tehnice;
-au fost verificate si solutionate 4 de cereri pentru scoatere din circuitul agricol;
-au fost solutionate 1331 de cereri privind furnizare de date de cadastru, geodezie si cartografie;
-a fost autorizata, sa execute lucrari in domeniul cadastrului, o persoana fizica pentru categoria C;
-au fost efectuate 21 verificari in teren, privind modul de realizare a documentatiilor cadastrale/tehnice de catre persoanele fizice/juridice autorizate;

63

-au fost inregistrate si solutionate un numar de 15464 lucrari pe serviciul publicitate imobiliara.
Veniturile realizate in perioada 01.01.2015 – 31.03.2015 au fost in suma de 887.514,74 lei din care 169.479,00 lei reprezentand venituri din activitatea de cadastru,
714.344,00 lei – venituri din activitatea de publicitate imobiliara, 1.250 lei – venituri din solicitarile pentru avizele de scoatere din circuitul agricol, 1.387,00 lei – scoateri
definitive din circuitul agricol, 1.054,74 lei – alte venituri. Pentru buna desfasurare a activitatii economice s-au efectuat cheltuieli in valoare de 791.793 lei, dupa cum
urmeaza : plati personal – 664.754 lei, plati materiale – 127.039 lei .
OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA MEHEDINTI - stadiul indeplinirii planului de actiuni pe anul 2015 pentru realizarea in judetul
MEHEDINTI a obiectivelor cuprinse in Programul de Guvernare, pe trim. I 2015

Nr. crt.

1

Acțiuni prevăzute a se realiza în trimestrul
I 2015

InstituŃia implicata in
realizarea acŃiunii

Masuri pentru finalizarea procesului de restituire,
in natura sau prin echivalent, a imobilelor
preluate in mod abuziv in perioada regimului
comunist in Romania:
- Realizarea situatiei comparative a cererilor si a
disponibilului de teren;

ANCPI/CNC/ OCPI

Termen de
realizare

15.04.2015
Nefinalizat

Motivul pe scurt al
nerealizării

Furnizarea in mod gresit
a datelor de catre
primarii

Trecerea la inregistrarea electronica (eInregistrare).

ANCPI

Decembrie 2015

Implemen-tata
partial pentru notarii
publici si persoane-le
fizice autorizate

-

Realizarea Programului National de Cadastru si
Carte Funciara, in scopul eliberarii certificatelor
pentru inscrierea in cartea funciara a posesorilor
ca proprietari si, dupa caz, a dezbaterilor
succesorale, a intocmirii documentatiilor
cadastrale si a inregistrarii gratuite a imobilelor in
sistemul integrat de cadastru si carte funciara.

ANCPI

Decembrie 2015

Partial implemen-tata

Hotararea de Guvern
privind aprobarea
Programu-lui National de
Cadastru si Carte
Funciara 2015-2023, a
fost publicata in M.Of.
nr.309/06.05.2015

2

3

Stadiul realizării
pe trimestrul I
2015 şi rezultatul
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Cap. X – MEDIU
AGENłIEI PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MEHEDINłI
AgenŃiile pentru protecŃia mediului îndeplinesc atribuŃiile AgenŃiei NaŃionale pentru ProtecŃia Mediului la nivel judeŃean, în domeniile implementării şi politicilor de
mediu, legislaŃiei şi reglementărilor în vigoare şi coordonează elaborarea planurilor de acŃiune la nivel regional.
În acest sens, principalele activităŃi ale AgenŃiei pentru ProtecŃia Mediului MehedinŃi, în trimestrul I 2015, 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 – 6
- Respingeri acord de mediu - 9
- Comitetul Special Constituit (CSC) - 5
- Clasarea Notificarii - 224
- Decizii etapa de incadrare ( fara EIM si fara EA) – 21
- Autorizatii de mediu fără Bilant de mediu – 10
- Autorizatii de mediu cu Program de conformare - 3
- Autorizatii de mediu revizuite – 7
- Transfer de autorizatii - 9
- Şedinte CIA - 5
- SedinŃe CAT - 5
- Dezbateri publice – 3
•

a colaborat, la solicitarea MM şi/sau ANPM, în procesul de aplicare a procedurii de autorizare a activităŃilor cu posibil impact transfrontier precum şi pentru planurile,
programele şi proiectele care intră sub incidenŃa directivelor SEA şi EIA;

•

a monitorizat la nivel judeŃean cheltuielile anuale de protecŃia mediului rezultate din investiŃiile derulate, în conformitate cu programele de conformare;

•

a monitorizat stadiul îndeplinirii angajamentelor asumate prin planurile de implementare pentru directiva IPPC, pentru Directiva LCP şi pentru Directiva SEVESO II şi
întocmeşte periodic rapoarte de evaluare pentru informarea AgenŃiei NaŃionale pentru ProtecŃia Mediului;

•

a monitorizat la nivel judeŃean implementarea legislaŃiei din domeniul protecŃiei atmosferei şi schimbărilor climatice în România;

•

a luat măsuri de reducere a emisiilor de COV pentru instalaŃiile ce intră sub incidenŃa Directivei 94/63/CE privind controlul emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaŃi
din depozitarea benzinei şi distribuŃia sa de la terminale la staŃiile de distribuŃie a benzinei,

•

a asigurat diseminarea informaŃiei de mediu şi furnizează la cerere informaŃii şi date de mediu, conform legislaŃiei în vigoare;

•

a continuat monitorizarea 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”;

•

a monitorizat factorii de mediu din judeŃ, din punct de vedere al calităŃii aerului şi precipitaŃiilor, calităŃii solului (sub aspectul poluării chimice), nivelului de zgomot, deşeurilor,
radioactivităŃii în aer şi sol, evacuărilor în ape subterane şi de suprafaŃă;
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•

a colaborat la revizuirea strategiilor sectoriale regionale în vederea integrării politicilor de mediu în politicile sectoriale (industrie, energie, transporturi, agricultură, turism,
politici regionale, administraŃie publică locală, sănătate etc).

•

In data de 17.06.2013 s-a semnat Contractul de finanŃare nr.141069 din 17.06.2013 pentru implementarea proiectului „Managementul eficient al capitalului natural din
situl Natura 2000 “Râul Motru “ prin Programul OperaŃional Sectorial Mediu – Axa 4, proiect care este în implementare, cu respectarea termenelor prevăzute și
bugetului aprobat.

Obiectiv general:
MenŃinerea în stare favorabilă de conservare a speciilor de interes comunitar, precum şi a celorlalte valori ale mediului natural din cadrul Sitului Natura 2000 “Râul Motru”.
Obiective specifice:
1. Stabilirea măsurilor de conservare şi management pentru menŃinerea unei stări de conservare favorabilă a speciilor de interes comunitar din cadru Sitului Natura
2000 “Râul Motru” prin realizarea planului de management al sitului.
2. Creşterea gradului de conştientizare a elevilor, a localnicilor, a personalului din cadrul autoritaŃilor locale şi a agenŃilor economici din zona rezervaŃiei prin formarea
unei atitudini favorabile privind păstrarea valorilor rezervaŃiei, prin acŃiuni de informare.
3. Creşterea capacităŃii instituŃionale a AgenŃiei pentru ProtecŃia Mediului MehedinŃi de gestionare a ariilor naturale protejate.
Bugetul proiectului:
Valoarea totala a proiectului: 508.850 lei , din care:
- 457.965 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, cu TVA
- 50.885 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul de stat, cu TVA.
Durata proiectului: 24 luni ( 17 iunie 2013 – 16 iunie 2015 ).
Pana la 31.03.2015, activităŃile proiectului s-au desfăşurat conform planului de implementare.
Stadiul indeplinirii acŃiunilor din program este prezentat în Anexa.
Nr.
Crt.

1.
2.

3.

Acțiuni prevăzute a se realiza în trimestrul I 2015
ProtecŃia mediului
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
Verificarea tuturor instalatiilor IMA in vederea
monitorizarii respectarii prevederilor autorizatiilor
integrate de mediu de catre operatorii IMA

Institutia implicată în realizarea
acŃiunii

Termen de
realizare

Stadiul realizarii pe
trimestrul I 2015

Motivul pe scurt
al nerealizarii

APM Mehedinti
Agenti economici

permanent

In curs de realizare

Nu este cazul

APM Mehedinti
Alte institutii cu atributii de mediu

anual

In curs de realizare

Nu este cazul

APM Mehedinti
Alte institutii cu atributii de mediu

anual

In curs de realizare

Nu este cazul
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Nr.

Acțiuni prevăzute a se realiza în trimestrul I 2015

Institutia implicată în realizarea
acŃiunii

Termen de
realizare

Stadiul realizarii pe
trimestrul I 2015

Motivul pe scurt
al nerealizarii

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 combustibilul
utilizat;
-Măsurile şi termenele pentru atingerea VLE;
-Verificarea măsurătorilor de emisii continue sau
discontinue, inclusiv calibrarea aparaturii;
Monitorizarea emisiilor de SO2, NOx şi pulberi provenite
de la toate instalatiile mari de ardere in vederea
respectarii angajamentelor asumate
Întocmirea semestriala a unui Raport privind evoluŃia
implementării Programului NaŃional de reducere a

APM Mehedinti
Alte institutii cu atributii de mediu

anual

In curs de realizare

Nu este cazul

APM Mehedinti

permanent

In curs de realizare

Nu este cazul

APM Mehedinti
Alte institutii cu atributii de mediu

permanent

In curs de realizare

Nu este cazul

APM Mehedinti
Alte institutii cu atributii de mediu

trimestrial

In curs de realizare

Nu este cazul

APM Mehedinti
Alte institutii cu atributii de mediu

anual

In curs de realizare

Nu este cazul

APM Mehedinti
Alte institutii, cu atributii de mediu,
agenŃi economici

anual

In curs de realizare

Nu este cazul

Monitorizarea semestriala a extinderii implementarii
sistemului de colectare selectiva la nivelul judetului,
concomitent cu introducerea sau modernizarea
serviciului de colectare

APM Mehedinti
Alte institutii cu atributii de mediu

semestrial

In curs de realizare

Nu este cazul

Continuarea implementării prevederilor Directivei
Consiliului nr. 2002/96/CE privind deşeurile de
echipamente electrice şi electronice (DEEE)

APM Mehedinti
Alte institutii cu atributii de mediu

permanent

In curs de realizare

Nu este cazul

Crt.
4.

5.

6.

7.

8.

9

10

11

Alte institutii cu atributii de mediu

emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi
provenite de la instalaŃiile mari de ardere
Elaborarea şi transmiterea la CE a Raportului privind
stadiul implementarii Directivei privind depozitarea
deseurilor
Realizarea bazei de date pe anul 2013 şi urmărirea
respectarii prevederilor Directivei Parlamentului şi
Consiliului nr. 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile
de ambalaje
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Nr.
Crt.

Acțiuni prevăzute a se realiza în trimestrul I
2015
Continuarea implementării prevederilor Directivei
Consiliului nr. 2002/95/CE privind restricŃiile de folosire
a anumitor substanŃe periculoase in echipamentele
electrice si electronice

Institutia implicată în realizarea
acŃiunii
APM Mehedinti
Alte institutii cu atributii de mediu

Termen de
realizare
permanent

Stadiul realizarii pe
trimestrul I 2015
In curs de realizare

Motivul pe scurt
al nerealizarii
Nu este cazul

Continuarea implementării prevederilor Directivei
Directiva 96/59/CEE privind eliminarea bifenililor si
trifenililor policloruraŃi (PCB si PCT)

APM Mehedinti
Alte institutii cu atributii de mediu

permanent

In curs de realizare

Nu este cazul

Continuarea implementării prevederilor Regulamentului
(CE) nr. 259/93 privind supravegherea şi controlul
transporturilor de deşeuri în interiorul, înspre şi dinspre
Comunitatea Europeană

APM Mehedinti
Alte institutii cu atributii de mediu

permanent

In curs de realizare

Nu este cazul

Continuarea implementării prevederilor Regulamentului
(CE) nr. 2150/2002 privind statistica deseurilor
Continuarea implementării prevederilor Directivei
Consiliului nr. 94/63/CE privind controlul emisiilor de
16
compusi organici volatili (COV) rezultati din depozitarea
benzinei si distributia sa de la terminale la statiile de
distributie a benzinei
Continuarea implementării prevederilor Directivei
17
Consiliului nr. 96/62/CE privind evaluarea si
managementul calităŃii aerului si a directivelor fiice
Continuarea implementării prevederilor Directivei
18
2002/49/CEE
privind
evaluarea
şi
gestionarea
zgomotului ambiental
Afaceri Europene
Politica de coeziune: menŃinerea actualelor obiective ale
politicii de coeziune a UE şi adaptarea acestora pentru
perioada 2014-2020, astfel încât să se asigure accesul
1.
României la fondurile europene necesare susŃinerii
dezvoltării economice şi sociale.

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

permanent

In curs de realizare

Nu este cazul

permanent

In curs de realizare

Nu este cazul

APM Mehedinti
Alte institutii cu atributii de mediu

permanent

In curs de realizare

Nu este cazul

APM Mehedinti
Alte institutii cu atributii de mediu

permanent

In curs de realizare

Nu este cazul

APM MehedinŃi

permanent

In curs de realizare

Nu este cazul

12

13

14

15
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Nr.
Crt.
2.

3.

4.

Acțiuni prevăzute a se realiza în trimestrul I 2015
Promovarea şi implementarea Strategiei pentru regiunea
Dunării, un proiect european, viabil şi coerent, menit să
consolideze cooperarea şi stabilitatea în regiune
Încheierea unor noi parteneriate, realizarea unor
schimburi de bune practici cu alte instituŃii cu atribuŃii
privind protecŃia mediului
MenŃinerea actualelor obiective ale politicii de coeziune
a UE şi adaptarea acestora pentru perioada 2014-2020,
astfel încât să se asigure accesul României la fondurile
europene necesare susŃinerii dezvoltării economice şi
sociale prin scrierea şi implementarea unor proiecte
privind
- formarea profesională
- activităŃi de protecŃia mediului
- cooperarea transfrontalieră

Institutia implicată în realizarea
acŃiunii
APM MehedinŃi

Termen de
realizare
permanent

APM MehedinŃi

31.12.2015

APM MehedinŃi

31.12.2015
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Stadiul realizarii pe
trimestrul I 2015
In curs de realizare

Motivul pe scurt
al nerealizarii
Nu este cazul

In curs de realizare

Nu este cazul

In curs de realizare

Nu este cazul

COMISARIATUL JUDETEAN MEHEDINTI AL GARZII NATIONALE DE MEDIU - SERVICIUL - COMISARIATUL JUDEłEAN MEHEDINłI
Nr.
crt.

AcŃiuni prevăzute a se realiza în trimestrul I 2015

InstituŃia implicată în
realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

0

1
- AcŃiuni de inspecŃie şi control la obiectivele industriale aflate sub
incidenŃa Directivei 2008/1/CE privind prevenirea şi controlul integrat
al poluării (IPPC), în scopul verificării conformării cu prevederile
autorizaŃiei integrate de mediu.
- AcŃiuni de inspecŃie şi control la obiectivele industriale aflate sub
incidenŃa Directivei 96/82/CE (SEVESO II) privind controlul asupra
pericolelor de accidente majore în care sunt implicate substanŃe
periculoase, în scopul verificării aplicării măsurilor de conformare la
legislaŃia specifică.
- Urmărirea conformării instalaŃiilor care intră sub prevederile
Directivei 94/63/CE privind controlul emisiilor de COV din activităŃi
industriale. Verificarea respectării prevederilor legale privind emisiile
de compuşi organici volatili rezultaŃi din depozitarea benzinei şi
distribuŃia ei la terminale şi staŃii de distribuŃie carburanŃi.
- Verificarea implementării prevederilor Directivei 67/548/CE şi ale
Regulamentului nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea,
autorizarea şi restricŃionarea substanŃelor chimice (REACH)
(producători, importatori, utilizatori din aval).
- Verificarea respectării managementului deşeurilor cu fluxuri specifice
(la generatori/importatori, colectori, transportatori, procesatori,
eliminatori, valorificatori, etc.).
- Controale pentru verificarea respectării prevederilor HG nr.
2406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz (VSU).
- Controale pentru verificarea respectării prevederilor HG nr.
1037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice
- Verificarea respectării legislaŃiei privind depozitarea deşeurilor,
inclusiv a deşeurilor industriale.
- Controale tematice planificate privind verificarea realizării obligaŃiilor
de mediu privind închiderea şi urmărirea postînchidere de către
operatorii depozitelor neconforme clasa „b” din zona urbană,

2
GNM- Serviciul
Comisariatul JudeŃean
MehedinŃi

3
Trimestrul I
2015

GNM- Serviciul
Comisariatul JudeŃean
MehedinŃi

Trimestrul I
2015

Realizat

GNM- Serviciul
Comisariatul JudeŃean
MehedinŃi

Trimestrul I
2015

Realizat

GNM- Serviciul
Comisariatul JudeŃean
MehedinŃi

Trimestrul I
2015

Realizat

GNM- Serviciul
Comisariatul JudeŃean
MehedinŃi

Trimestrul I
2015

Realizat

GNM- Serviciul
Comisariatul JudeŃean
MehedinŃi

Trimestrul I
2015

Realizat

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Stadiul realizării
pe trimestrul I
2015
4
Realizat

Motivul pe
scurt al
nerealizării
5

Nr.
crt.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

AcŃiuni prevăzute a se realiza în trimestrul I 2015

care şi-au sistat activitatea conform calendarului prevăzut în anexa 5
la HG nr. 349/2005 (2004-2014), precum şi cele din zona rurală care
au fost reglementate prin avize de închidere.
- Controale tematice planificate privind transferul de deşeuri în
conformitate cu prevederile Regulamentului Parlamentului European
şi al Consiliului (CE) nr. 1013/2006, la expeditori şi destinatari.
- Verificarea respectării prevederilor legale referitoare la producerea,
consumul, eliminarea substanŃelor care epuizează stratul de ozon
(curăŃătorii chimice, producătorii, importatorii, eliminatorii, reciclatorii
de substanŃe ce epuizează stratul de ozon).
- Verificarea instalaŃiilor de tratare a apelor uzate menajere existente
şi a celor noi puse 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.
- Verificarea respectării prevederilor legale referitoare la CITES
(comercializarea, creşterea, deŃinerea, etichetarea).
- Verificarea respectării prevederilor legale în siturile Natura 2000 şi
ariile naturale protejate, inclusiv parcurile naŃionale şi naturale.
- Controale tematice vizând activităŃi desfăşurate în arii protejate.
- Verificarea respecării legislaŃiei referitoare la exploatarea resurselor
minerale şi naturale (minerale, gaze, combustibili fosili, exploatări
forestiere, ape naturale, fructe de pădure, ciuperci, etc).
- Controale tematice balastiere.
- Controale tematice exploatare forestieră.
- Verificarea respectării prevederilor legale de către asociaŃii/ societăŃi
de vânătoare, recoltare floră/faună sălbatică.
- Controale tematice vânătoare privind verificarea respectării
obligaŃiilor cu privire la efectuarea vânătorii la speciile strict protejate
şi a declaraŃiilor la fondul de mediu.

InstituŃia implicată în
realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

Stadiul realizării
pe trimestrul I
2015

GNM- Serviciul
Comisariatul JudeŃean
MehedinŃi
GNM- Serviciul
Comisariatul JudeŃean
MehedinŃi

Trimestrul I
2015

Realizat

Trimestrul I
2015

Realizat

GNM- Serviciul
Comisariatul JudeŃean
MehedinŃi

Trimestrul I
2015

Realizat

GNM- Serviciul
Comisariatul JudeŃean
MehedinŃi
GNM- Serviciul
Comisariatul JudeŃean
MehedinŃi
GNM- Serviciul
Comisariatul JudeŃean
MehedinŃi

Trimestrul I
2015

Realizat

Trimestrul I
2015

Realizat

Trimestrul I
2015

Realizat

GNM- Serviciul
Comisariatul JudeŃean
MehedinŃi

Trimestrul I
2015

Realizat

71

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Cap. XII – MUNCĂ
INSPECłIA MUNCII - INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ MEHEDINłI - stadiul îndeplinirii planului de acŃiuni pe anul 2015 pentru realizarea
în judeŃul MehedinŃi a obiectivelor cuprinse in Programul de guvernare, pe trimestrul I 2015
Nr
crt

1

AcŃiuni prevăzute a se realiza în trimestrul I 2015
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 marfă şi persoane, cabinete medicale, fabricarea 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).

InstituŃia
implicată în
realizarea acŃiunii

ITM MehedinŃi, IPJ
MehedinŃi, IJJ
MehedinŃi

Termen de
realizare

Trim.
I - IV

2

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Codului Muncii
- Legea nr.53/2003, republicată, modificată şi completată.

ITM MehedinŃi

Trim.
I-IV

3

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile O.G. nr.
25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul
României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind
regimul străinilor în România.

ITM MehedinŃi

Trim.
I-IV

72

Stadiul realizării pe
trimestrul I 2015
Realizat. S-au efectuat
zilnic
controale
tip
campanie
privind
identificarea cazurilor de
muncă nedeclarată în baza
protocoalelor încheiate cu
I.P.J. şi I.J
Realizat S-au realizat
întâlniri
periodice
cu
reprezentanŃii angajatorilor
şi ai salariaŃilor privind
problematica contractelor
colective de muncă şi s-au
efectuat controale tematice
privind respectarea de
către
angajatori
a
prevederilor
Legii
nr.
53/2003, modificată şi
completată .
Realizat S-au efectuat
controale împreună cu
responsabilii ORI din IPJ
MehedinŃi
la
agenŃi
economici
privind
încadrarea în muncă şi
detaşarea străinilor pe
teritoriul României

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

AcŃiunea

InstituŃia
implicată în
realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

4

Verificarea modului în care agenŃii economici respectă prevederile Legii nr.
156/2000 privind protecŃia cetăŃenilor români care lucrează în străinătate,
republicată.

ITM MehedinŃi

Trim.
I-IV

5

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii nr.
344/2006 şi a H.G. nr.104/2007 privind detaşarea salariaŃilor în cadrul
prestării de servicii transnaŃionale.

ITM MehedinŃi

Trim.
I-IV

6

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

7

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii nr.
202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi
bărbaŃi, republicată.

ITM MehedinŃi

Trim.
I-IV

8

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, republicată.

ITM MehedinŃi

Trim.
I-IV

ITM MehedinŃi

73

Trim.
I-IV

Stadiul de
implementare pe trim.I
2015
Realizat Au fost efectuate
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.
Realizat La nivelul ITM
MehedinŃi este desemnată
o persoană responsabilă
care urmăreşte aplicarea
prevede-rilor
Legii
344/2006
şi
a
HG
104/2007
privind
detaşarea salariaŃilor în
cadrul prestării de servicii
transnaŃionale
Realizat Au fost efectuate
controale tematice privind
respectarea
prevederilor
Directivei 96/71/CE
Realizat Au fost efectuate
controale tematice privind
respectarea
prevederilor
Legii nr. 202/2002
Realizat Au fost efectuate
controale tematice privind
respectarea
prevederilor
art 78 alin. 2 si 3 din Legea
nr. 448/2006

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

AcŃiunea

InstituŃia
implicată în
realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

9

Verificarea respectării de către agenŃii de muncă temporară a prevederilor
H.G. nr.1256/2011 privind condiŃiile de funcŃionare precum şi procedura
de autorizare a agentului de muncă temporară.

ITM MehedinŃi

Trim.
I-IV

10

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile H.G.
nr.500/2011 privind registrul general de evidenŃă a salariaților, modificată
şi completată.

ITM MehedinŃi

Trim.
I-IV

11

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

ITM MehedinŃi

Trim.
I-IV

12

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile art. 129 alin. 1
şi 2 din Legea dialogului social nr.62/2011, republicată.

ITM MehedinŃi

Trim.
I-IV

13

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

ITM MehedinŃi

Trim.
I-IV

74

Stadiul de
implementare pe trim.I
2015
Realizat Au fost efectuate
controale tematice privind
respectarea
prevederilor
HG nr. 1256/2011 de către
agenŃii
de
muncă
temporară
Realizat
În
baza
interogării
zilnice
a
aplicaŃiei
REVISAL
(de
înregistrare a contractelor
individuale de muncă), sau
efectuat
controale
tematice
privind
respectarea
Legii
nr.
500/2011,pentru
identificarea
persoanelor
depistate că prestează
activitate în muncă
Realizat S-au efectuat
controale
tematice,
conform tematicii întocmite
la nivelul ITM MehedinŃi,
privind
respectarea
prevederilor
Legii
nr.
52/2011
Realizat A fost verificat
modul
in care sunt
respectate prevederile art.
129 alin. 1 şi 2 din legea
dialogului
social
nr.
62/2011
Realizat Campania este în
desfășurare, s-a numit prin
decizie grupul de lucru, sau întocmit tematici privind
tema campaniei.

Motivul pe
scurt al
nerealizării

9

Nr.
AcŃiunea
crt.

InstituŃia
implicată în
realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

14

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

ITM MehedinŃi

Trim.
I-IV

15

Campanie naŃională de supravegherea pieŃei produselor industriale din
domeniul de competenŃă al InspecŃiei Muncii, conform programului
sectorial pentru anul 2015, coordonat de către Comisia Europeană.

ITM MehedinŃi

Trim.
I-IV

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

ITM MehedinŃi

Trim.
I-IV

AcŃiune privind verificarea modului în care se respectă prevederile legale în
domeniul securităŃii şi sănătăŃii în muncă în cadrul unităŃilor care au ca
obiect de activitate întreŃinerea şi repararea autovehiculelor cod CAEN
4520.

ITM MehedinŃi

Trim.
I- IV

16

17

75

Stadiul
de
implementare pe trim.I
2015
Realizat În trim. I s-a
realizat
pregătirea
campanie, s-a numit grupul
de lucru , s-au identificat
unităŃile de învăŃământ
participante.
Realizat În trim. I au fost
efectuate
controale
în
campania de supraveghere
piaŃă și s-au verificat mai
multe astfel de produse.
Nu
s-au
constatat
neconformităŃi
Realizat În trim. I au fost
efectuate controale de
verificare a modului de
respectare a cerinŃelor
minime de securitate şi
sănătate în muncă la
lucrările
din
domeniul
construcŃiilor.
Realizat În trim. I au fost
efectuate controale privind
verificarea modului în care
se respectă prevederile
legale
în
domeniul
securităŃii şi sănătăŃii în
muncă în cadrul unităŃilor
care au ca obiect de
activitate întreŃinerea şi
repararea autovehiculelor.

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

AcŃiunea

InstituŃia
implicată în
realizarea acŃiunii

Termen de
realizare
Trim.
I şi IV

18

AcŃiune de control privind respectarea prevederilor de securitate şi
sănătate în muncă în domeniile silvicultură şi exploatare forestieră.

ITM MehedinŃi

Trim.
I-IV
19

AcŃiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din
întreprinderi mijlocii (50 - 249 lucrători).

ITM MehedinŃi

20

AcŃiune de informare privind modul de abordare a procesului de evaluare
a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor (responsabilităŃi,
implementare, control, instruire, beneficii).

ITM MehedinŃi

Trim.
I-IV

Trim.
I - IV

21

Instruirea inspectorilor de muncă ce au atribuŃii în domeniul supravegherii
pieŃei pentru implementarea la nivel naŃional şi utilizarea sistemului
informatic ICSMS al Comisiei Europene.

ITM MehedinŃi

76

Stadiul de implementare Motivul pe
pe trim.I 2015
scurt al
nerealizării
Realizat În
trim. I s-a
realizat
pregătirea
campanie, s-a numit grupul
de lucru , a avut loc întâlnire
cu angajatorii din judeŃ care
au acest domeniu de
activitate.
Realizat În trim. I s-a
realizat pregătirea acŃiuni,
stabilindu-se grupul de
lucru la nivel local, s-au
identificat 66 de angajatori
cu 50-249 angajaŃi, s-au
realizat chestionare
Realizat
Cu
ocazia
controalelor
angajatorii
sunt informaŃi si instruiŃi
referitor
la
importanŃa
evaluării riscurilor pentru
securitatea şi sănătatea
lucrătorilor.
Realizat Inspectorul de
muncă numit prin decizie,
cu
atribuŃii
in
supravegherea pieŃei este
în contact permanent cu
inspectorii de muncă din
Cadrul InspecŃiei Muncii
care coordonează aceasta
activitate.

Nr.
crt.

AcŃiunea

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.

InstituŃia
implicată în
realizarea acŃiunii
ITM MehedinŃi

Termen de
realizare
Trim.
I - IV

9

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii nr.
344/2006 şi a H.G. nr.104/2007 privind detaşarea salariaŃilor în cadrul
prestării de servicii transnaŃionale.

ITM MehedinŃi

Trim.
I - IV

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 în care angajatorii respectă prevederile Legii nr.
202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi
bărbaŃi, republicată.

ITM MehedinŃi

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.

ITM MehedinŃi

Trim.
I - IV

10

11

12

13

77

Motivul pe
Stadiul de
implementare pe trim.I scurt al
2015
nerealizării
Realizat au fost efectuate
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.
Realizat La nivelul ITM
MehedinŃi este desemnată
o persoană responsabilă
care urmăreşte aplicarea
prevede-rilor Legii
344/2006 şi a HG
104/2007 privind
detaşarea salariaŃilor în
cadrul prestării de servicii
transnaŃionale
Realizat Au fost efectuate
controale tematice privind
respectarea prevederilor
Directivei 96/71/CE
Realizat Au fost efectuate
controale tematice privind
respectarea prevederilor
Legii nr. 202/2002
Realizat Au fost efectuate
controale tematice privind
respectarea prevederilor art
78 alin. 2 si 3 din Legea nr.
448/2006

Nr.
crt.

14

AcŃiunea

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.

InstituŃia
implicată în
realizarea acŃiunii
ITM MehedinŃi

Termen de
realizare

Stadiul de implementare
pe trim.I 2015

Trim.
I - IV

Realizat Au fost efectuate
controale tematice privind
respectarea prevederilor HG
nr. 1256/2011 de către
agenŃii de muncă temporară
Realizat În baza interogării
zilnice a aplicaŃiei REVISAL
(de înregistrare a
contractelor individuale de
muncă), s-au efectuat
controale tematice privind
respectarea Legii nr.
500/2011,pentru
identificarea persoanelor
depistate că prestează
activitate în muncă
Realizat S-au efecuat
controale tematice, conform
tematicii întocmite la nivelul
ITM MehedinŃi, privind
respectarea prevederilor
Legii nr. 52/2011
Realizat A fost verificat
modul in care sunt
respectate prevederile art.
129 alin. 1 şi 2 din legea
dialogului social nr. 62/2011
Realizat S-au elaborat
procedurile unitare de
inspecŃie şi de lucru în
domeniul relaŃiilor de
muncă.

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile H.G. 500/2011
privind registrul general de evidenŃă a salariaŃilor, cu modificările şi
completările ulterioare.

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

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile art. 129 alin. 1
şi 2 din Legea dialogului social nr.62/2011, republicată, 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

15

16

17

18

78

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

AcŃiunea

19

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

InstituŃia
implicată în
realizarea acŃiunii
ITM MehedinŃi

Termen de
realizare

Trim. I-IV

79

Stadiul de implementare
pe trim.I 2015
Realizat Campania este în
desfășurare, s-a numit prin
decizie grupul de lucru, s-au
întocmit tematici, s-a
realizat întâlnire cu
angajatori, unde au
participat 20 reprezentanŃi,
s-a prelucrat și înmânat
materiale privind tema
campaniei. S-au efectuat 10
controale conform
tematicilor întocmite. În
sem. II s-au efectuat 7
controale privind realizarea
măsurilor, unde s-a
constatat realizarea acestora

Motivul pe
scurt al
nerealizării

AGENłIA JUDETEANA PENTRU PLĂłI SI INSPECłIE SOCIALĂ - Planul de acŃiuni pe anul 2015 pentru realizarea in judetul Mehedinti a obiectivelor
cuprinse in Programul de guvernare, in trim.I 2015
Principalele obiective de interes major specifice AJPIS Mehedinti sunt:
-eficienta institutionala ,cresterea transparentei in relatia cu cetatenii.Avand in vedere faptul ca zilnic se asigura relatiile cu publicul ,ne propunem ca relatiile cu
publicul oferite la ghiseu ori telefonic, sa fie rapide, clare ,iar cel care le ofera sa cunoasca legislatia in asistenta sociala.
-dezbateri periodice de prezentare a actelor normative noi.Monitorizarea autoritatilor publice locale cu privire la legislatia aparuta, comunicarea prin posta electronica
asigurand rapiditate,operativitate
-asigurarea comunicarii permanente cu autoritatile ,institutiile si alte personalitati juridice cu responsabilitati in domeniul social si in special cu autoritatile publice
locale, Consiliul Judetean si Institutia Prefectului.
-simplificarea accesului cetatenilor la informatiile publice prin publicarea legislatiei nou aparute, a modelelor de cereri, pe portalurile agentiei noastre
respectiv:www.ajpsmehedinti.ro
-reducerea numarului contestatiilor si rezolvarea acestora, a sesizarilor si reclamatiilor potrivit competentelor legale.
In trimestrul I al anului 2015, s-au asigurat beneficii sociale la un numar mediu de beneficiari dupa cum urmeaza:alocatie de stat pentru copii-46.982 numar mediu
de beneficiari; alocatie de plasament-558 numar mediu de beneficiari ; indemnizatie pentru hrana hiv/sida-21 numar mediu de beneficiari;indemnizatie crestere copil-1244
numar mediu de beneficiari; stimulent crestere copil -341 numar mediu de beneficiari; alocatie pentru sustinerea familiei-5556 numar mediu de beneficiari; ajutoare sociale7419 numar mediu de beneficiari; indemnizatii persoane cu handicap art. 31,32 OUG 111 /2010 -88 numar mediu de beneficiari, art.58 Legea 448/2006-30.721 beneficiari.
In trimestrul I al anului 2015 au fost autorizate 14 programe de formare profesionala a adultilor ; au fost cursati un numar de circa 1300 de cursanti; au fost
supuse apostilarii 6 certificate de calificare, fiind acordate 500 consultante de specialitate.
Tot in trimestrul I al anului 2015, compartimentul de inspectie sociala a avut urmatoarele campanii:
1. Campanie de control „Stabilirea si acordarea ajutorului social pentru beneficiarii care erau persoane apte de munca si nu se aflau in evidenta
AJOFM in anul 2013.
2. Campanie privind controlul serviciilor sociale de dezvoltare prin programul operational regional.

Nr. crt.

1
2

AcŃiuni prevăzute a se realiza în trimestrul I
2015

Institutia implicată în
realizare a acŃiunii

Termen de
realizare

Acordarea drepturilor prevăzute de Decretul-lege
A.J.P.I.S. prin Compartimentul:
31.03.2015
nr.118/1 990
- Juridic si Contencios,
Dezbateri periodice pentru prezentarea prevederilor
A.J.P.I.S. prin compartimentul- Juridic si 31.03.2015
actelor normative noi, specifice domeniului de activitate Contencios

80

Stadiul de
Motivul pe scurt al
implementare pe nerealizării
trimestrul I 2015
Realizat
Realizat

-

Nr. crt.

AcŃiuni prevăzute a se realiza în trimestrul I
2015

Institutia implicată în
realizare a acŃiunii

Termen de
realizare

Stadiul de
Motivul pe scurt al
implementare pe nerealizării
trimestrul I 2015
Realizat
-

A.J.P.I.S. prin Compartimentul Juridic si 31.03.2015
Contencios

A.J.P.I.S. prin Compartimentul
Autorizare ,Formare profesionala

31.03.2015

Realizat

-

4

Identificarea şi autorizarea furnizorilor de formare
profesională a adulŃilor potrivit O.G. nr.129 /2000 şi
O.G. nr.76/ 2004 privind calificarea, recalificarea,
perfecŃionarea, specializarea adulŃilor în strânsă
legătură cu necesarul de forŃă de muncă din judeŃ
Acordare consultanŃă furnizorilor de formare
profesională a adulŃilor
Monitorizarea activităŃii furnizorilor de formare
profesională a adulŃilor

A.J.P.I.S. prin Autorizare ,Formare
profesionala

31.03.2015

Realizat

-

5

Monitorizarea şi coordonarea, organizarea examenelor A.J.P.I.S. prin Autorizare ,Formare
31.03.2015
de absolvire în urma cărora se vor elibera certificate de profesionala
calificare sau de absolvire recunoscute la nivel naŃional
şi chiar internaŃional pe baza convenŃiilor încheiate
între România şi Statele UE
Aplicarea legislatiei privind acordarea si plata
AJPIS prin :-Serviciul de Beneficii de
31.03.2015
beneficiilor sociale precum si a programelor de
asistenta sociala,Programe de servicii
finantare in domeniul asistentei sociale ce se deruleaza sociale,Incluziune sociala si Egalitate de
sanse
- Compartimentul
Economic,Financiar,Contabilitate,
Resurse umane, Administrativ si Achizitii
publice
Verificarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate privind AJPIS prin :-Serviciul de Beneficii de
31.03.2015
stabilirea drepturilor de beneficii sociale
asistenta sociala,Programe de servicii
sociale,Incluziune sociala si Egalitate de
sanse

Realizat

-

Realizat

-

Realizat

-

3

6

7

8
-Compartimentul
Economic,Financiar,Contabilitate,Resurs
e umane,Administrativ si Achizitii
publice
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Nr. crt. AcŃiuni prevăzute a se realiza
în trimestrul I 2015

9

10

11

12

13

14

Institutia implicată în
realizare a acŃiunii

31.03.2015

Stadiul de
Motivul pe scurt al
implementare pe nerealizării
trimestrul I 2015
Realizat
-

31.03.2015

Realizat

-

31.03.2015

Realizat

-

31.03.2015

Realizat

-

AJPIS prin :-Serviciul de Beneficii de
31.03.2015
asistenta sociala,Programe de servicii
sociale,Incluziune sociala si Egalitate de
sanse
AJPIS prin :- Compartimentul
31.03.2015
monitorizare si recuperare debite;
- Serviciul de Beneficii de asistenta
sociala,Programe de servicii
sociale,Incluziune sociala si Egalitate de
sanse

Realizat

-

Realizat

-

Asigurarea comunicarii permanente cu autoritatile
,institutiile si alte persoane juridice cu responsabilitati
in domeniul social si in special cu autoritatile publice
locale,consiliul judetean si institutia prefectului

AJPIS prin :-Serviciul de Beneficii de
asistenta sociala,Programe de servicii
sociale,Incluziune sociala si Egalitate de
sanse
- Juridic si Contencios,Autorizare ,
Formare profesionala
AJPIS prin :-Serviciul de Beneficii de
Colaborare la elaborarea planului judeŃean pentru
dezvoltarea strategiilor locale de intervenŃie în sprijinul asistenta sociala,Programe de servicii
persoanelor aflate în dificultate, inclusiv la elaborarea şi sociale,Incluziune sociala si Egalitate de
actualizarea planului judeŃean de combatere a
sanse
excluziunii sociale
Rezolvarea contestatiilor,sesizarilor si reclamatiilor
AJPIS prin :
potrivit competentelor legale
-Serviciul de Beneficii de asistenta
sociala,Programe de servicii
sociale,Incluziune sociala si Egalitate de
sanse ;
- Compartimentul Inspectie Sociala
Fundamentarea si propunerea ANPIS a proiectului
AJPIS prin :-Serviciul de Beneficii de
bugetului incluzand fonduri pentru functionare, pentru asistenta sociala,Programe de servicii
plata beneficiilor sociale si implementarea programelor sociale,Incluziune sociala si Egalitate de
de finantare in domeniul asistentei sociale
sanse
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
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Termen de
realizare

Nr. crt. AcŃiuni prevăzute a se realiza
în trimestrul I 2015

15

16

17

18

19

20

Institutia implicată în
realizare a acŃiunii

Termen de
realizare

Raportarile statistice lunare, trimestriale, anuale catre AJPIS prin :-Serviciul de Beneficii de
31.03.2015
MMFPSPV
asistenta sociala,Programe de servicii
sociale,Incluziune sociala si Egalitate de
sanse
Urmarirea punerii in aplicare a prevederilor legale
AJPIS prin :-Serviciul de Beneficii de
31.03.2015
privind beneficiile sociale
asistenta sociala,Programe de servicii
sociale,Incluziune sociala si Egalitate de
sanse
Controlează şi monitorizează modul în care sunt
AJPIS Mehedinti: Compartimentul
31.03.2015
respectate prevederile legale referitoare la
Inspectie Sociala
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
Desfăşoară activitatea de control la nivel de judeŃ, în
baza ordinelor de deplasare şi cu respectarea
metodologiilor, instrucŃiunilor şi a procedurilor de lucru
aprobate
Elaborează rapoartele de evaluare, monitorizare şi
control, precum şi analize specifice activităŃii de
inspecŃie desfăşurate la nivel judeŃean;
Constată săvârşirea faptelor prin care se încalcă
prevederile legale din domeniul asistenŃei sociale şi
aplică sancŃiunile contravenŃionale prevăzute de lege

Stadiul de
Motivul pe scurt al
implementare pe nerealizării
trimestrul I 2015
Realizat
-

Realizat

-

Realizat

-

AJPIS Mehedinti: Compartimentul
Inspectie Sociala

31.03.2015

Realizat

-

AJPIS Mehedinti: Compartimentul
Inspectie Sociala

31.03.2015

Realizat

-

AJPIS Mehedinti: Compartimentul
Inspectie Sociala

31.03.2015

Realizat

-

CASA DE PENSII MEHEDINTI
Stadiul indeplinirii actiunilor din programul Casei de Pensii Mehedinti, in conformitate cu Obiectivele cuprinse in Programul de Guvernare 2013-2016, pentru trimestrul
I al anului 2015, va comunicam urmatoarele :
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In domeniul pensiilor au fost urmarite mai multe directii de actiune si anume:
-

Eficientizarea activității de soluționare a cererilor de înscriere la pensie și a altor drepturi care se acordă beneficiarilor.
Eficientizarea activității de plată a pensiilor și a altor drepturi de asigurări sociale.
Informarea permanentă a personalului privind modificările legislative din domeniul propriu de competent
Revizuirea standardelor de timp pentru soluŃionarea unei cereri:-reducerea numărului de cereri soluționate peste termenul legal si reducerea timpului mediu de
soluționare a cererilor.
Elaborarea de comunicate, informări de presă şi precizări şi monitorizarea feed-back-ului.
Monitorizarea comportamentului funcŃionarilor în relația cu beneficiarii, precum și creșterea calității informaŃiilor furnizate acestora în cadrul activității de relații cu
publicul.
Întâlniri periodice cu reprezentanŃii organizaŃiilor patronale, sindicale şi de pensionari.
Diseminare/difuzare materiale informative privind funcŃionarea sistemului public de pensii, noutăŃi legislative etc.
Dezvoltarea sistemului de comunicare bazat pe mijloace electronice şi asigurarea disponibilității tuturor informaŃiilor necesare pe pagina web a instituŃiei.
Implementarea sistemului informatic de administrare a proceselor de muncă în administrația publică prin sistemul work-flow și administrarea avansată a
documentelor.
Actualizarea şi diseminarea informaŃiilor referitoare la legislaŃia europeană în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială și a acordurilor bilaterale de
securitate socială.
Eficientizarea activităŃii de acordare a prestaŃiilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
Creșterea calităŃii serviciilor de prevenire acordate angajatorilor, cu preponderenŃă IMM-urilor.
Diseminarea informaŃiilor privind sistemul de asigurare la accidente de muncă şi boli profesionale.
Eficientizarea activităŃii privind lucrătorii migranŃi beneficiari ai sistemului de asigurare la accidente de muncă şi boli profesionale.
Aplicarea cu rigurozitate a normelor procedurale si criteriilor medicale pentru stabilirea gradului de invaliditate.
Îmbunătățirea continuă a sistemului informatic integrat care asigură furnizarea de servicii publice electronice beneficiarilor sistemului public de pensii.
ÎmbunătăŃirea activităŃii de verificare a deciziilor emise pentru reducerea numărului de erori.
Acordarea de audiențe, în vederea clarificării unor aspecte rezultate din neînțelegerea modului de calcul .
Sesizarea in timp util a tuturor aspectelor care necesită clarificare unitară.
Acordarea indicilor de corecție pentru persoanele care fac obiectul O.U.G. nr. 68/2014, prin preluare automată în sistem informatic.
Analizarea și soluționarea tuturor cazurilor care nu au fost prelucrate automat în sistem informatic de către DIESC/CNPP.
Acordarea drepturilor de asigurări sociale lucrătorilor migranți.
Suprapuneri ale bazelor de date proprii, precum şi cu cele ale autorităŃilor competente pentru evidenŃa populaŃiei, în vederea identificării unor astfel de cazuri,
procedând la corectarea datelor, la constatarea debitelor şi la recuperarea sumelor încasate necuvenit.
Raportarea lunară a situațiilor identificate și a sumelor recuperate la DIESC/CNPP.
Suprapuneri ale bazelor de date proprii, precum şi cu cele ale autorităŃilor competente pentru evidenŃa populaŃi ei, în vederea identificării unor astfel de cazuri,
procedând la măsurile necesare corectării acestor situații.
Raportarea lunară a situațiilor identificate și corectate la DIESC/CNPP.
Raportarea lunară a situațiilor identificate și după caz, corectate.
Actualizarea operațiunilor specifice sistemului de control managerial (proceduri, riscuri, etc.).
Dimensionarea corectă a necesarului lunar de fonduri solicitat la CNPP pentru plata tuturor prestațiilor suportate din BASS si BS.
Evaluarea permanentă a soldului în vederea disponibilizării/ suplimentării fondurilor către/ de către CNPP.
Transmiterea cu celeritate a titlurilor executorii către serviciile specializate din cadrul CTP, astfel încât, să se prevină cazurile în care instituția este executată silit.
Scăderea debitelor rezultate din plăŃi necuvenite
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- Creşterea numărului de persoane care primesc prestaŃii prin cont bancar
- Organizarea de acŃiuni de promovare/mediatizare a beneficiilor asigurării facultative, prin toate canalele de comunicare.
- Organizarea de acŃiuni de promovare/mediatizare a beneficiilor asigurării facultative, prin toate canalele de comunicare.
Nr.
crt
0

AcŃiuni prevăzute a se realiza în
trimestrul I 2015
1

InstituŃia implicata în
realizarea acŃiunii
2

Termen de
realizare
3

Stadiul realizării pe
trimestrul I 2015
4

1

Eficientizarea activității de soluționare a
cererilor de înscriere la pensie și a altor
drepturi care se acordă beneficiarilor.
Eficientizarea activității de plată a
pensiilor și a altor drepturi de asigurări
sociale.
Informarea permanentă a personalului
privind modificările legislative
din
domeniul propriu de competenŃă.

Casa Judeteana de Pensii
Mehedinti

Permanent

Realizat

2

Revizuirea standardelor de timp pentru
soluŃionarea unei cereri:
-reducerea
numărului
de
cereri
soluționate peste termenul legal;

Casa Judeteana de Pensii
Mehedinti

Permanent

Realizat

Casa Judeteana de Pensii
Mehedinti

Permanent

Realizat

3

-reducerea timpului mediu de soluționare
a cererilor.
Elaborarea de comunicate, informări de
presă şi precizări şi monitorizarea feedback-ului.
Monitorizarea
comportamentului
funcŃionarilor în relația cu beneficiarii,
precum și creșterea calității informaŃiilor
furnizate acestora în cadrul activității de
relații cu publicul.
Întâlniri periodice cu reprezentanŃii
organizaŃiilor patronale, sindicale şi de
pensionari.
Diseminare/difuzare materiale informative
privind funcŃionarea sistemului public de
pensii, noutăŃi legislative etc.
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Motivul pe scurt al
nerealizării
5

Nr.
crt

4

5

6

7

AcŃiuni prevăzute a se realiza în
trimestrul I 2015
Dezvoltarea sistemului de comunicare
bazat
pe
mijloace
electronice
şi
asigurarea
disponibilității
tuturor
informaŃiilor necesare pe pagina web a
instituŃiei.
Implementarea sistemului informatic de
administrare a proceselor de muncă în
administrația publică prin sistemul workflow și administrarea avansată a
documentelor.
Actualizarea şi diseminarea informaŃiilor
referitoare la legislaŃia europeană în
domeniul coordonării sistemelor de
securitate socială și a acordurilor
bilaterale de securitate socială.
Eficientizarea activităŃii de acordare a
prestaŃiilor pentru accidente de muncă şi
boli profesionale.
Creșterea calităŃii serviciilor de prevenire
acordate angajatorilor, cu preponderenŃă
IMM-urilor.
Diseminarea informaŃiilor privind sistemul
de asigurare la accidente de muncă şi
boli profesionale.
Eficientizarea activităŃii privind lucrătorii
migranŃi beneficiari ai sistemului de
asigurare la accidente de muncă şi boli
profesionale.
Aplicarea cu rigurozitate a normelor
procedurale si criteriilor medicale pentru
stabilirea gradului de invaliditate.
Îmbunătățirea continuă a sistemului
informatic integrat care asigură furnizarea
de
servicii
publice
electronice
beneficiarilor sistemului public de pensii.

InstituŃia implicata în
realizarea acŃiunii
Casa Judeteana de Pensii
Mehedinti

Termen de
realizare
Permanent

Stadiul realizării pe
trimestrul I 2015
Realizat

Casa Judeteana de Pensii
Mehedinti

Permanent

Realizat

Casa Judeteana de Pensii
Mehedinti

Permanent

Realizat

Casa Judeteana de Pensii
Mehedinti

Permanent

Realizat

Casa Judeteana de Pensii
Mehedinti

Permanent

Realizat
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Motivul pe scurt al
nerealizării

Nr.
crt
8

9
10

11
12

13

AcŃiuni prevăzute a se realiza în
trimestrul I 2015
ÎmbunătăŃirea activităŃii de verificare a
deciziilor
emise
pentru
reducerea
numărului de erori.
Acordarea de audiențe, în vederea
clarificării unor aspecte rezultate din
neînțelegerea modului de calcul .
Sesizarea in timp util a tuturor aspectelor
care necesită clarificare unitară.
Acordarea indicilor de corecție pentru
persoanele care fac obiectul O.U.G. nr.
68/2014, prin preluare automată în sistem
informatic.
Analizarea și soluționarea tuturor cazurilor
care nu au fost prelucrate automat în
sistem informatic de către DIESC/CNPP.
Acordarea drepturilor de asigurări sociale
lucrătorilor migranți.
Suprapuneri ale bazelor de date proprii,
precum şi cu cele ale autorităŃilor
competente pentru evidenŃa populaŃiei, în
vederea identificării unor astfel de cazuri,
procedând la corectarea datelor, la
constatarea debitelor şi la recuperarea
sumelor încasate necuvenit.
Raportarea lunară a situațiilor identificate
și a sumelor recuperate la DIESC/CNPP.
Suprapuneri ale bazelor de date proprii,
precum şi cu cele ale autorităŃilor
competente pentru evidenŃa populaŃiei, în
vederea identificării unor astfel de cazuri,
procedând la măsurile necesare corectării
acestor situații.
Raportarea lunară a situațiilor identificate
și corectate la DIESC/CNPP.

InstituŃia implicata în
realizarea acŃiunii
Casa Judeteana de Pensii
Mehedinti

Termen de
realizare
Permanent

Stadiul realizării pe
trimestrul I 2015
Realizat

Casa Judeteana de Pensii
Mehedinti
Casa Judeteana de Pensii
Mehedinti

Permanent

Realizat

28.05.2015

Realizat

Permanent

Realizat

Permanent

Realizat

Permanent

Realizat

Casa Judeteana de Pensii
Mehedinti

Permanent

Realizat

Casa Judeteana de Pensii
Mehedinti

Permanent

Realizat

Casa Judeteana de Pensii
Mehedinti
Casa Judeteana de Pensii
Mehedinti
Casa Judeteana de Pensii
Mehedinti
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Motivul pe scurt al
nerealizării

Nr.
crt
14
15

16

17

18

19

19

AcŃiuni prevăzute a se realiza în
trimestrul I 2015
Raportarea lunară a situațiilor identificate
și după caz, corectate.
Actualizarea
operațiunilor
specifice
sistemului
de
control
managerial
(proceduri, riscuri, etc.).
Dimensionarea corectă a necesarului
lunar de fonduri solicitat la CNPP pentru
plata tuturor prestațiilor suportate din
BASS si BS.
Evaluarea permanentă a soldului în
vederea
disponibilizării/
suplimentării
fondurilor către/ de către CNPP.
Transmiterea cu celeritate a titlurilor
executorii către serviciile specializate din
cadrul CTP, astfel încât, să se prevină
cazurile în care instituția este executată
silit.
Scăderea debitelor rezultate din plăŃi
necuvenite
Creşterea numărului de persoane care
primesc prestaŃii prin cont bancar
Organizarea
de
acŃiuni
de
promovare/mediatizare
a
beneficiilor
asigurării facultative, prin toate canalele
de comunicare.
Organizarea
de
acŃiuni
de
promovare/mediatizare
a
beneficiilor
asigurării facultative, prin toate canalele
de comunicare.

InstituŃia implicata în
realizarea acŃiunii
Casa Judeteana de Pensii
Mehedinti
Casa Judeteana de Pensii
Mehedinti

Termen de
realizare
Permanent

Stadiul realizării pe
trimestrul I 2015
Realizat

Permanent

Realizat

Casa Judeteana de Pensii
Mehedinti

Permanent

Realizat

Casa Judeteana de Pensii
Mehedinti

Permanent

Realizat

Casa Judeteana de Pensii
Mehedinti

Permanent

Realizat

Casa Judeteana de Pensii
Mehedinti

Permanent

Realizat

Casa Judeteana de Pensii
Mehedinti

Permanent

Realizat

Motivul pe scurt al
nerealizării

AJOFM MEHEDINłI
AJOFM MehedinŃi are ca atribuŃie principală asigurarea protecŃiei sociale a şomerilor, acŃionând în sensul reducerii sărăciei şi marginalizării sociale, asigurarea
accesului la sistemul asigurărilor pentru şomaj proporŃional cu nivelul contribuŃiilor, reducerea progresivă a numărului persoanelor asistate şi asigurarea condiŃiilor de
egalitate de şanse pe piaŃa locală a forŃei de muncă, având în vedere măsurile active şi activităŃile prevăzute de AgenŃia NaŃională pentru Ocuparea ForŃei de Muncă .
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În trimestrul I 2015, activităŃile desfăşurate de salariaŃii instituŃiei noastre au fost următoarele :
-înregistrarea în bazele de date ale persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, ca şomeri indemnizaŃi sau neindemnizaŃi ;
-asigurarea plăŃii indemnizaŃiilor de şomaj conform prevederilor Legii nr 76 / 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forŃei de muncă,
modificată şi completată, la termenele stabilite prin convenŃia cu Poşta Română ;
-asigurarea plăŃii contribuŃiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor sociale de sănătate la timp pentru şomerii indemnizaŃi ;
-aplicarea măsurilor active de combatere a şomajului : informarea şi consilierea profesională, medierea muncii, formarea profesională, consultanŃă şi asistenŃă pentru
începerea unei afaceri pe cont propriu, completarea veniturilor salariale ale angajaŃilor, stimularea mobilităŃii forŃei de muncă, subvenŃionarea locurilor de muncă,
acordarea unor facilităŃi ;
-asigurarea selecŃiei persoanelor aflate în baza de date a instituŃiei în conformitate cu locurile de muncă vacante comunicate de agenŃii economici, diminuarea intervalului
de timp cuprins între data comunicării şi data ocupării unui loc de muncă vacant ;
-selecŃia, înscrierea şi organizarea cursurilor de calificare / recalificare ;
-întocmirea planului de control şi efectuarea de controale la agenŃii economici din judeŃ care beneficiază ( sau au beneficiat ) de subvenŃii din bugetul asigurărilor pentru
şomaj la încadrarea în muncă a diferitelor categorii de persoane ( absolvenŃi ai instituŃiilor de învăŃământ, persoane peste 45 ani, unici intreŃinători de familii, persoane cu
handicap, etc ) pentru verificarea respectarii prevederilor Legii nr 76 / 2002, modificată şi completată ;
-înscrierea în bazele de date a solicitanŃilor de locuri de muncă în străinătate din judeŃul nostru, oferirea de informaŃii celor interesaŃi privind modalităŃile de căutare a unui
loc de muncă în străinatate şi locurile de muncă disponibile în spaŃiul economic european .
NOTĂ ! AJOFM MehedinŃi, atât prin programul de ocupare a forŃei de muncă cât şi prin planul de formare profesională, nu are o trimestrializare a rezultatelor pe anul
2015, acestea urmând a fi îndeplinite până la data de 31.12.2015 .
Stadiul îndeplinirii Planului de AcŃiuni pe anul 2015 pentru realizarea obiectivelor derivate din Programul de Guvernare în trimestrul I 2015 ( dar şi a altor activităŃi
specifice ) este prezentat în anexa 1 .
Nr.
Crt.

1

AcŃiuni prevăzute a se realiza
în
trimestru I 2015
Capitolul „ MUNCĂ ”
- asigurarea plăŃii indemnizaŃiilor de şomaj conform
prevederilor Legii nr 76 / 2002 privind sistemul asigurărilor
pentru şomaj şi stimularea ocupării forŃei de muncă,
modificată şi completată, la termenele stabilite prin
convenŃia cu Poşta Română

Entitatea implicată
în
realizarea acŃiunii

Termen
de
realizare

AJOFM MehedinŃi

permanent

89

Stadiul de implementare
în
trimestru I 2015
Realizat
A fost transmis un număr
de 8.055 mandate către
Poşta Română pentru
şomerii în plată .

Motivul pe scurt
al
nerealizării

Nr.
Crt.

AcŃiuni prevăzute a se realiza
în
trimestru I 2015
- asigurarea plăŃii contribuŃiilor la bugetul asigurărilor sociale
de stat şi bugetul asigurărilor sociale de sănătate la timp
pentru şomerii indemnizaŃi
- înregistrarea în bazele de date a persoanelor aflate în
căutarea unui loc de muncă, ca şomeri indemnizaŃi sau
neindemnizaŃi
- încadrarea în muncă a unui număr de 175 absolvenŃi ai
diferitelor instituŃii de învăŃământ

- încadrarea în muncă a unui număr de 700 persoane peste
45 ani sau unici susŃinători ai familiilor monoparentale

- medierea ocupării unui loc de muncă a unui număr de
10.500 persoane şi asigurarea selecŃiei persoanelor aflate în
baza de date a instituŃiei în conformitate cu locurile de
muncă vacante comunicate de agenŃii economici, diminuarea
intervalului de timp cuprins între data comunicării şi data
ocupării unui loc de muncă vacant
- cuprinderea la cursuri de calificare, în funcŃie de bugetul
aprobat, a unui număr minim de 952 şomeri în meserii
solicitate pe piaŃa muncii, finanŃate din bugetul asigurărilor
pentru şomaj ( şi / sau fonduri europene ), conform planului
de formare profesională aprobat (selecŃia, înscrierea şi
organizarea cursurilor de calificare / recalificare în vederea
dobândirii de noi aptitudini şi competenŃe profesionale)

Entitatea implicată
în
realizarea acŃiunii

Termen
de
realizare

AJOFM MehedinŃi

permanent

AJOFM MehedinŃi

permanent

AJOFM MehedinŃi
AgenŃi economici

31.12.2015

AJOFM MehedinŃi
AgenŃi economici

31.12.2015

AJOFM MehedinŃi
AgenŃi economici

31.12.2015
permanent

CRFPA MEHEDINłI
CRFPA DOLJ
AgenŃi economici autorizaŃi

31.12.2015

Stadiul de implementare
în
trimestru I 2015
Realizat

Realizat
Au fost înregistrate 627
dosare noi de şomeri
indemnizaŃi şi 1.927 de
şomeri neindemnizaŃi .
Nerealizat
Au fost angajaŃi 64
absolvenŃi ai diferitelor
instituŃii de învăŃământ .
Nerealizat
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Au fost angajaŃi 385 şomeri
peste 45 ani sau unici
susŃinători ai
familiilormonoparentale.
Nerealizat
Au fost mediate pentru
ocuparea unui loc de muncă
vacant un număr de 3.086
persoane .
Nerealizat
Au fost începute 6 cursuri
de calificare / recalificare,
fiind cuprinşi la acestea 124
şomeri .

Motivul pe scurt
al
nerealizării

Nu există o
trimestrializare a
realizărilor obŃinute
prin programul de
ocupare a forŃei de
muncă .
Nu există o
trimestrializare a
realizărilor obŃinute
prin programul de
ocupare a forŃei de
muncă .
Nu există o
trimestrializare a
realizărilor obŃinute
prin programul de
ocupare a forŃei de
muncă .
Nu există o
trimestrializare a
realizărilor obŃinute
prin planul de
formare
profesională .

Nr.
Crt.

AcŃiuni prevăzute a se realiza
în
trimestru I 2015
- cuprinderea în servicii de informare şi consiliere privind
cariera a unui număr total de 8.000 şomeri

Entitatea implicată
în
realizarea acŃiunii
AJOFM MehedinŃi

Termen
de
realizare
31.12.2015

Stadiul de implementare
în
trimestru I 2015
Nerealizat
Au fost cuprinşi în servicii
de informare şi consiliere
profesională 1.447 şomeri .

- întocmirea planului de control pentru semestrul I 2015 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 acordarea de prime de
incadrare sau de instalare, verificarea respectării prevederilor
Legii nr 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare

Realizat
AJOFM MehedinŃi
AgenŃi economici, şomeri
beneficiari
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31.12.2015
A fost întocmit planul de
control pentru semestrul I
2015. În trimestrul I 2015 a
fost efectuat un număr de
38 controale.

Motivul pe scurt
al
nerealizării
Nu există o
trimestrializare a
realizărilor obŃinute
prin programul de
ocupare a forŃei de
muncă .

Cap. XIII.
Nr.
crt.

1

DIALOG SOCIAL
Actiuni prevazute a se realiza in anul 2015

Continuarea dialogului social cu partenerii sociali, reprezentantii
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

Cap. XIV -

Institutia implicata in
realizarea actiunii
Instituatia Prefectului
Mehedinti

Persoana
responsabila
Compartimentul “Afaceri Europene
si Relatii Internationale” din cadrul
Institutiei Prefectului Mehedinti

Termen de
finalizare
31.12.2015

SĂNĂTATE

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA MEHEDINTI – stadiul indeplinirii planului de actiuni pe anul 2015 pentru realizarea in Judetul Mehedinti a
obiectivelor cuprinse in Programul de guvernare , pe trimestrul I 2015
- S-au evaluat cabinetele medicale privind dotarea standard .
- S-a monitorizat modul in care spitalele respecta criteriile de calitate ale actului medical si s-a demarat procesul de acreditare a spitalelor astfel încât să existe „un
standard de spital" care să asigure reguli şi condiŃii egale pentru desfăşurarea activităŃii.
- S-au propus masuri de crestere a eficientei si calitatii serviciilor medicale , de asigurare a accesului echitabil al populatiei la serviciile medicale si s-au stabilit prioritati
in asistenta mamei si copilului in scopul scaderii mortalitatii infantile si cresterii natalitatii
- Asistenta ambulatorie si spitaliceasca de urgenta precum si cea cu caracter continuu ,din sectii de OG -si Pediatrie, care acorda servicii gravidei ,lehuzei si nou
nascutului a fost monitorizata in scopul depistarii gravidelor cu risc crescut si risc de malformatii congenitale la nou nascut si s-au demarat actiuni de indrumare si control .
- In domeniul asistentei medicale de urgenta s-au urmarit standardele de calitate si respectarea protocoalelor de interventii din unitatile si compartimentele de primiri
urgenta .
- S-au monitorizat , implementat si colectat indicatori programelor nationale de sanatate in domeniul bolilor netransmisibile la nivel judetean.
- S-a facut informarea continuă a medicilor de familie si scolari privind privind campaniile de vaccinare scolare, metodologia actiunilor de imunizare si s-a monitorizat
activitatea de imunizare , preluarea datelor , prelucrarea si raportarea acestora.
- Au fost instituite masuri de supraveghere si monitorizare a bolilor infectioase si de combatere in focarele inregistrate , s-a facut o informarea continuă a medicilor
privind noutăti apărute in metodologia bolilor transmisibile cat si in legislatie.
- La nivelul cabinetelor de medicina de familie s-a monitorizat implementarea metodologiilor de supraveghere a bolilor transmisibile.
- Asigurarea functionării optime a sistemului de alertă precoce si răspuns rapid s-a facut prin 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
si instituirea masurilor specifice la cazurile nou aparute , in vederea prevenirii extinderii infectiei.
- Au fost supravegheate si monitorizate infectiile nozozomiale din unitatile sanitare,si s-a facut indrumarea metodologica a serviciilor , compartimentelor de prevenire
si control ale spitalelor
- S-au distribuit teste rapide HIV la maternitati in vederea testarii gravidelor , s-au monitorizat testarile si cazurile HIV pozitive si s-au efectuat anchete epidemiologice
pentru cazurile de TBC pulmonar identificate in colectivitati, cu luarea măsurilor ce s-au impus .
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- Monitorizarea calităŃii apei destinată consumului uman în mediul urban şi rural şi a calităŃii apei de îmbăiere s-a concretizat in realizarea a 142 probe de apă
pentru monitorizare de control si audit la instalaŃiile centrale ,25 probe de apa de la fântanile publice si 120 controale igienico-sanitare la obiectivele de mediu .
- Monitorizarea calitaŃii nutritive şi contaminării microbiologice a produselor animale şi nonanimale a constat in 5 controale igienico-sanitare în unităŃi alimentare si au
fost recoltate 11 teste microbiologice dintr-o unitate de alimentatie publica;
- Nu au fost cazuri de toxiinfecții alimentare .
- Au fost monitorizate 4 cazuri de intoxicaŃie acuta cu nitriŃi prin consum din fintina proprie si un cazi de intoxicatii acute neprofesionale cu produse chimice.
- S-au eliberat 23 notificari pentru documentațiile depuse in vederea avizari / autorizari proiectelor de construire, amplasare, extindere, amenajare si o autorizatie
sanitara de functionare. - Supravegherea cerintelor de sanatate si securitate in munca in conditiile unei activitati cu efort fizic mare, transport si manipulare de greutati s-a
concretizat in actiuni de investigare a unui obiectiv ecomomic.
- S-a evaluat starea de sanatate a muncitorilor agricoli expusi la pesticide, expunerea ocupationala la campuri electromagnetice
Pentru promovarea sanatatii s-au facut urmatoarele actiuni :
Campanie IEC “Saptamana Europeana de Prevenire a Cancerului ”- feb 2015,pentru Ziua Mondiala a Sanatatii Orale -20.03 ,marcare “Ziua Mondială a Apei” – 22.03,pentru
celebrare “Ziua mondiala de lupta impotriva TB” – 24.03
- Activitatea directiei de control in sanatate publica s-a concretizat in actiuni de control in urma carora au fost aplicate 23 sanctiuni din care: 8 amenzi in valoare de
7500 lei si 15 avertismente dupa cum urmeaza:
Actiune tematica de control privind verificarea respectarii dispozitiilor Legii 349/2002.
Numar total controale = 139
Actiune tematica de verificare a unitatilor de invatamant in care se acorda lapte - corn
Numar total controale = 45
Actiune tematica de control pentru activitatile de ingrijiri la domiciliu
Numar total controale = 8
Actiune de controlul pentru verificarea proiectelor finantate din fonduri europene PNDR
Numar total produse verificate =2
Actiune tematica de control pentru verificarea conformitatii unitatilor sanitare cu paturi.
Numar total controale = 164
Actiune de control privind verificarea operatorilor economici care produc si comercializeaza produse de paine, panificatie si patiserie.
Numar total controale =30
Actiune tematica de control privind conditiile de aprovizionare cu apa potabila a localitatilor din mediul urban
Numar total controale = 7
Actiune de control privind produsele biocide.
Numar total controale = 142
Actiune de control privind mediul de viata al populatiei.
Numar total controale =29
Actiune tematica de control privind verificarea cabinetelor de infrumusetare, tatuaje si piercing
Numar total controale = 27
Actiune tematica de control in cresa si unitati de invatamant speciale
Numar total controale = 4
Actiune de control in unitati de tipul: producatori si ambalatori, distribuitori si transportatori, retaileri, sectorul servicii, producatori primari care vand direct consumatorului
final.
Numar total controale = 62
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Actiune de control privind deseurile cu potential contaminant.
Numar total controale = 138
Actiune de control privind verificarea sesizarilor cetatenilor de pe raza judetului.
Numar total controale = 28
Actiune de control in invatamant
Numar total controale = 14
Actiune de control in unitati sanitare cu exceptia spitalelor
Numar total controale = 27
Actiune tematica de control privind respectarea legislatiei in vigoare referitoare la materialele si obiectele destinate sa vina in contact cu prodúsele alimentare
Numar total controale = 6
Actiune de control privind verificarea conformitatii unitatilor de transfuzii sanguine
Numar total controale = 2
Actiuni comune cu alte institutii
Numar total controale = 1
- S-a monitorizat activitatea medicala a unitatilor spitalicesti a caror management a fost transferat catre autoritatile publice locale.
- Este in curs de realizare introducerea tichetului pentru sănătate şi contribuŃia personală a pacientului la accesarea serviciilor de sănătate
- Pe trim 1 2015 fondurile pentru PN s-au solicitat in baza prevederilor bugetare .

Nr.
crt.

Actiuni prevazute a se realiza in trimestrul
I 2015

1

Evaluarea cabinetelor medicale privind dotarea
standard

2

Monitorizarea modului in care spitalele respecta
criteriile de calitate ale actului medical;

4

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.
Coordoneaza si participa la identificarea prioritatilor
in asistenta mamei si copilului cu scopul scaderii
mortalitatii infantile si cresterea natalitatii

5

Entitatea
implicata in
realizarea
actiunii
Directia de
Sanatate Publica
Mehedinti

Directia de
Sanatate Publica
Mehedinti
Directia de
Sanatate Publica
Mehedinti
Directia de
Sanatate Publica
Mehedinti

Termen de
realizare
Permanent

Permanent

Stadiul realizarii pe trimestrul I 2015
Realizat
S-au infiintat -5 cabinete in Drobeta Tr Severin
-3 medicina dentara
-1 recuperare medicala
-1 OG
-1 cabinet medicina de familie -Bilvanesti
Realizat

Permanent
Realizat

Permanent
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Realizat

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

6

7

8

Actiuni prevazute a se realiza in trimestrul
I 2015

Colaboreaza, coordoneaza si monitorizeaza
asistenta ambulatorie 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.
Monitorizarea si evaluarea activitatii unitatilor de
primiri urgenta, a compartimentelor de primiri
urgenta precum si activitatea serviciului de
ambulanta

Entitatea
implicata in
realizarea
actiunii
Directia de
Sanatate Publica
Mehedinti

Directia de
Sanatate Publica
Mehedinti
DSP
Comp. Situatii de
Urgenta si
Managementul
asist. medicale de
urgenta

Termen de
realizare

Permanent

Trimestrial

Trimestrial

9
Supravegherea si monitorizarea activitatii de
imunizare conform PNI

DSP Mehedinti

Permanent

10

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

DSP Mehedinti

Permanent
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Stadiul realizarii pe trimestrul I 2015

Realizat

Realizat

Realizat

- Verificarea activitătii de imunizare la nivelul CMI
-Informarea medicilor de familie si medicilor scolari
privind campaniile de vaccinare
- Monitorizarea activitatii de imunizare , preluarea
datelor , prelucrarea si raportarea acestora
- Informarea continuă a medicilor privind
metodologia actiunilor de imunizare .
- Supravegherea , monitorizarea si raportarea bolilor
infectioase inregistrate la nivel judetean
- Instituirea măsurilor de combatere in focarele
inregistrate
- Efectuarea anchetei epidemiologice , cu luarea
măsurilor ce s-au 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 .

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

Actiuni prevazute a se realiza in trimestrul
I 2015

Entitatea
implicata in
realizarea
actiunii

Termen de
realizare

11

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

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

Supravegherea si controlul epidemiologic al infectiei
HIV

DSP Mehedinti

Permanent

DSP Mehedinti

Permanent

DSP MehedinŃi

Trimestrul I

12

13

14

15

Supravegherea si controlul tuberculozei
(depistarea si tratamentul profilactic al contactilor ,
ancheta epidemiologica ).
Monitorizarea calităŃii apei destinată consumului
uman în mediul urban şi rural şi a calităŃii apei
potabile
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Stadiul realizarii pe trimestrul I 2015
- 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 masurilor specifice la cazurile nou
aparute , in vederea prevenirii extinderii infectiei .
- 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
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
Realizat
- 121 probe de apă pentru monitorizare de control
si audit la instalaŃiile centrale
-18 probe de apă de la instalaŃia centrala şi 4
probe de apa de la fântanile publice au fost recoltate
cu ocazia actiunii speciale din Dr. Tr. Severin
- 3 probe de apă au fost recoltate şi trimise în
vederea analizării la CRSP Cluj si 2 probe de apă au
fost recoltate şi trimise în vederea analizării la CRSP
Timisoara pentru monitorizare de control

Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

Actiuni prevazute a se realiza in trimestrul
I 2015

Entitatea
implicata in
realizarea
actiunii

Termen de
realizare

16

Monitorizarea calitaŃii nutritive şi contaminării
microbiologice a produselor animale şi nonanimale

DSP MehedinŃi

Trimestrul I

17

Supravegherea focarului de toxiinfecție alimentară

DSP MehedinŃi

Trimestrul I

18

Monitorizarea cazurilor de intoxicaŃii acute cu
nitriŃi

DSP MehedinŃi

Trimestrul I

19

Monitorizarea intoxicaŃiilor acute neprofesionale cu
produse chimice

DSP MehedinŃi

Trimestrul I

20

Elaborarea referatelor de avizare / autorizare a
proiectelor de construire, amplasare, extindere,
amenajare.
Supravegherea cerintelor de sanatate si securitate in
munca in conditiile unei activitati cu efort fizic mare,
transport si manipulare de greutati
Supravegherea expunerii profesionale la agenti
cancerigeni, mutageni, azbest si controlul masurilor
pentru protejarea sanatatii fata de acest risc

DSP MehedinŃi

Trimestrul I

21

22

23

Evaluarea starii de sanatate a muncitorilor agricoli
expusi la pesticide

Stadiul realizarii pe trimestrul I 2015
- au fost recoltate 21 probe de apa de la fântanile
publice din judet
- 120 controale igienico-sanitare la obiectivele de
mediu
Realizat
- 5 controale igienico-sanitare în unităŃi alimentare
- monitorizarea calității suplimentelor alimentare;
- monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine,
minerale şi alte substanțe si raportarea datelor
- au fost recoltate 11 teste microbiologice dintr-o
unitate de alimentatie publica
Realizat
- nu au fost cazuri
Realizat
- 4 cazuri de intoxicatie acuta cu nitriti prin consum
de apa din fantana proprie
Realizat
- 1 caz de intoxicatie acuta neprofesionala cu
produse chimice
Realizat
- s-au eliberat 23 notificări pentru documentațiile
depuse, o autorizație sanitară de funcționare .
Realizat
Numar obiective economice investigate = 2

DSP MehedinŃi

Trimestrul I

DSP MehedinŃi

Trimestrul I

Realizat
Numar obiective economice supravegheate = 1
Raportarea a fost transmisa in trim III 2014

DSP MehedinŃi

Trimestrul I

Realizat
Completarea chestionarelor si transmiterea catre
CRSP Bucuresti = 29
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Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

24

25
26
27
28
29
30
31
32
33

34

Entitatea
implicata in
realizarea
actiunii
DSP MehedinŃi

Termen de
realizare

Stadiul realizarii pe trimestrul I 2015

Trimestrul I

Evaluarea riscului generat de utilizarea Laser-ului la
locul de munca

DSP MehedinŃi

Trimestrul I

Expunerea profesionala la radiatii ionizante

DSP Mehedinti

Trimestrul I

Realizat
Numar de unitati cu expunere ocupationala la
campuri electromagnetice investigate ( numar de
chestionare completate) /trimestru/judet = 2
Realizat
Raportarea a fost finalizata si transmisa in anul
2013
Realizat
Raportarea a fost transmisa catre CNMRMC =1

Supravegherea expunerii profesionale la agenti
cancerigeni, mutageni, azbest si controlul masurilor
pentru protejarea sanatatii fata de acest risc
Evaluarea starii de sanatate a muncitorilor agricoli
expusi la pesticide
Supravegherea cerintelor de sanatate si securitate in
munca in conditiile unei activitati cu efort fizic mare,
transport si manipulare de greutati
Evaluarea expunerii ocupationale la campuri
electromagnetice
Evaluarea riscului generat de utilizarea Laser-ului la
locul de munca
Expunerea profesionala la radiatii ionizante

DSP MehedinŃi

Monitorizarea incidentei bolilor profesionale si
absenteismului medical prin boala profesionala

DSP MehedinŃi

Campanie IEC “Luna Nationala de Prevenire a
Cancerului”

DSP Mehedinti,
comp. Evaluarea si
Promovarea
Sanatatii
DSP Mehedinti,
comp. Evaluarea si
Promovarea
Sanatatii

Actiuni prevazute a se realiza in trimestrul
I 2015

Evaluarea expunerii ocupationale la campuri
electromagnetice

DSP MehedinŃi
Trimestrul I
DSP MehedinŃi
Trimestrul I
DSP MehedinŃi

Realizat
Sinteza a fost finalizata si raportata in trim IV 2014
Realizat
Sinteza a fost finalizata si raportata in trim IV 2014
Realizat
Sinteza a fost finalizata si raportata in trim IV 2014

Feb 2015

Realizat
Sinteza a fost finalizata si raportata in trim IV 2014
Realizat
Sinteza a fost finalizata si raportata in anul 2014
Realizat
Sinteza a fost finalizata si raportata in trim IV 2014
Realizat
Numar de fise BP 2 completate si transmise la
CNMRMC = 9
Realizata

20.03.2015

Realizata

Trimestrul I
DSP MehedinŃi
Trimestrul I
DSP Mehedinti
Trimestrul I

Ziua Mondiala a Sanatatii Orale
35

Trimestrul I

Trimestrul I
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Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

36

Actiuni prevazute a se realiza in trimestrul
I 2015

Campanie IEC pentru marcare “Ziua Mondială a
Apei”

Campanie IEC pentru celebrare “Ziua mondiala de
lupta impotriva TB”
37

38

Actiune tematica de control privind verificarea
respectarii dispozitiilor Legii 349/2002.

39

Actiune tematica de verificare a unitatilor de
invatamant in care se acorda lapte - corn

40

Actiune tematica de control pentru activitatile de
ingrijiri la domiciliu

41

Actiune de controlul pentru verificarea proiectelor
finantate din fonduri europene PNDR

42

43

44

45

Entitatea
implicata in
realizarea
actiunii
DSP Mehedinti,
comp. Evaluarea si
Promovarea
Sanatatii, ISJ
DSP Mehedinti,
comp. Evaluarea si
Promovarea
Sanatatii, ISJ,
Crucea Rosie
ddServiciul de
Control in Sanatate
Publica
ddServiciul de
Control in Sanatate
Publica
ddServiciul de
Control in Sanatate
Publica
ddServiciul de
Control in Sanatate
Publica

Termen de
realizare

Stadiul realizarii pe trimestrul I 2015

22.03.2014

Realizata

24.03.2014

Realizata

Trimestrul I

Numar total controale = 139

Trimestrul I

Numar total controale = 45

Trimestrul I

Numar total controale = 8

Trimestrul I

Numar total produse verificate =2

Actiune tematica de control pentru verificarea
conformitatii unitatilor sanitare cu paturi.

ddServiciul de
Control in Sanatate
Publica

Trimestrul I

Numar total controale = 164

Actiune de control privind verificarea operatorilor
economici care produc si comercializeaza produse de
paine, panificatie si patiserie.
Actiune tematica de control privind conditiile de
aprovizionare cu apa potabila a localitatilor din
mediul urban
Actiune de control privind produsele biocide.

ddServiciul de
Control in Sanatate
Publica
ddServiciul de
Control in Sanatate
Publica
ddServiciul de
Control in Sanatate
Publica

Trimestrul I

Numar total controale =30

Trimestrul I

Numar total controale = 7

Trimestrul I

Numar total controale = 142
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Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

Actiuni prevazute a se realiza in trimestrul
I 2015

46

Actiune de control privind mediul de viata al
populatiei.

47

Actiune tematica de control privind verificarea
cabinetelor de infrumusetare, tatuaje si piercing

48

Actiune tematica de control in cresa si unitati de
invatamant speciale

49

Actiune de control in unitati de tipul: producatori si
ambalatori, distribuitori si transportatori, retaileri,
sectorul servicii, producatori primari care vand direct
consumatorului final.

50

Actiune de control privind deseurile cu potential
contaminant.

51
52
53

54

55

Actiune de control privind verificarea sesizarilor
cetatenilor de pe raza judetului.
Actiune de control in invatamant
Actiune de control in unitati sanitare cu exceptia
spitalelor
Actiune tematica de control privind respectarea
legislatiei in vigoare referitoare la materialele si
obiectele destinate sa vina in contact cu prodúsele
alimentare
Actiune de control privind verificarea conformitatii
unitatilor de transfuzii sanguine

Entitatea
implicata in
realizarea
actiunii
ddServiciul de
Control in Sanatate
Publica
ddServiciul de
Control in Sanatate
Publica
ddServiciul de
Control in Sanatate
Publica
ddServiciul de
Control in Sanatate
Publica

Termen de
realizare

Stadiul realizarii pe trimestrul I 2015

Trimestrul I

Numar total controale =29

Trimestrul I

Numar total controale = 27

Trimestrul I

Numar total controale = 4

Trimestrul I

Numar total controale = 62

ddServiciul de
Control in Sanatate
Publica

Trimestrul I

Numar total controale = 138

ddServiciul de
Control in Sanatate
Publica
ddServiciul de
Control in Sanatate
ddServiciul de
Control in Sanatate
Publica
ddServiciul de
Control in Sanatate
Publica

Trimestrul I

Numar total controale = 28

Trimestrul I

Numar total controale = 14

Trimestrul I

Numar total controale = 27

Trimestrul I

Numar total controale = 6

Trimestrul I

Numar total controale = 2

ddServiciul de
Control in Sanatate
Publica
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Motivul pe
scurt al
nerealizării

Nr.
crt.

Actiuni prevazute a se realiza in trimestrul
I 2015

Actiuni comune cu alte institutii
56
57

58

59

Monitorizarea activitatii medicale a unitatilor
spitalicesti a caror management a fost transferat
catre autoritatile publice locale
Introducerea tichetului pentru sanatate si contributia
personala a pacientului la accesarea serviciilor de
sanatate
Solicitarea in termen a fodurilor necesare finantarii
unitatilor sanitare care deruleaza programe nationale
de sanatate

Entitatea
implicata in
realizarea
actiunii
ddServiciul de
Control in Sanatate
Publica
DSP MehedinŃi
Spitalele din
subordine
DSP MehedinŃi

DSP MehedinŃi

Termen de
realizare

Stadiul realizarii pe trimestrul I 2015

Trimestrul I

Numar total controale = 1

Permanent

Realizat

2015

In curs de realizare

Trimestrul I

Realizat in baza prevederilor bugetare

Motivul pe
scurt al
nerealizării

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE A JUDEłULUI MEHEDINłI - stadiul îndeplinirii planului de acŃiuni pe anul 2015 pentru realizarea în judeŃul
MehedinŃi a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare, pe trimestrul I 2015

Nr.
crt.
1.
1.1

1.2.

AcŃiuni prevăzute a se realiza în
trimestrul I 2015
„SĂNĂTATE”
Asigurarea continuităŃii acordării
asistenŃei medicale:
- Prelungirea contractelor pentru anul
2015 prin acte adiŃionale la contractele
încheiate cu furnizorii de servicii
medicale încheiate în anul 2014
- Încheierea contractelor de furnizare
servicii medicale, medicamente şi
dsipozitive medicale cu furnizorii care
doresc să intre în contract cu CAS
MehedinŃi

InstituŃia implicată în
realizarea acŃiunii

Casa de Asigurări de
Sănătate MehedinŃi

Casa de Asigurări de
Sănătate MehedinŃi

Termen de realizare

Director Executiv
DirecŃia RelaŃii
Contractuale
Jr. Drăghici SorinCristinel
Sef Serviciu Contractare
Ec. Albu Drina
Director Executiv
DirecŃia RelaŃii
Contractuale
Jr. Drăghici SorinCristinel
Sef Serviciu Contractare
Ec. Albu Drina
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Stadiul realizării pe
trimestrul I 2015

Motivul pe scurt al
nerealizării
REALIZAT

Luna Martie 2015

Luna
Aprilie 2015

NEREALIZAT
ApariŃia cu întârziere a actelor
normative necesare.
Contractele au fost prelungite
pnă la 01.05.2015

Nr.
crt.

1.3.

1.4

1.5

AcŃiuni prevăzute a se realiza în
trimestrul I 2015
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;
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
Îndeplinirea Planului de implementare a
legislaŃiei şi de consolidare
instituŃională la nivel local cu privire la
cap.II „Libera circulaŃie a persoanelor”

1.6

Asigurarea accesului asiguraŃilor
la asistenŃă medicală în timpul
călătoriei sau şederii în statele
membre ale Uniunii Europene
-eliberarea cardurilor europene de
asigurat

1.7

Asigurarea accesului asiguraŃilor
la asistenŃă medicală în timpul
călătoriei sau şederii în statele
membre ale Uniunii Europene
-eliberarea formularelor europene,
documentelor portabile S

InstituŃia implicată în
realizarea acŃiunii

Casa de Asigurări de
Sănătate MehedinŃi+
DirecŃia de Sanatate
Publica

Termen de realizare

Comisia paritară

Stadiul realizării pe
trimestrul I 2015

În perioada contractării

Motivul pe scurt al
nerealizării
Nerealizat
ApariŃia cu întârziere a actelor
normative necesare.
Negocierea şi încheierea
contractelor se va face în luna
aprilie 2015.
Realizat

Casa de Asigurări de
Sănătate MehedinŃi

Ec. Ciocoiu Claudia
Consilier superior
Serviciul Contractare

Casa de Asigurări de
Sănătate MehedinŃi

Jr. Ghilerdea Ionel
Cosmin
Jr. Popescu Simion

Lunar

Realizat
Trimestrial
Realizat

Casa de Asigurări de
Sănătate MehedinŃi

Casa de Asigurări de
Sănătate MehedinŃi

Jr. Grecu Cosmina
Andreea
Consilier juridic

Birou Control, Juridic şi
Contencios
Jr. Ghilerdea Ionel
Cosmin
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Zilnic

Când este cazul

Realizat

Cap. XV - TINERET SI SPORT
DIRECłIA JUDEłEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET MEHEDINłI – SINTEZA de prezentare a realizării acŃiunilor prevăzute în programul deactivitate de tineret în trim.
I 2015
Având la bază calendarul competiŃional şi Planul de acŃiuni al DirecŃiei JudeŃene pentru Sport Şi Tineret MehedinŃi pentru anul 2015, în trimestrul I 2015 am realizat
un numar 31 de competiŃii sportive prevăzute pe programul ,,Sportul pentru ToŃi’’ ( Cupa Unirii,Miscare recreativa,Cupa Martisorului,Cupa cartierelor,Cupa Femina,Crosul
Martisorului la Dr.Tr.Severin,Corcova,Jirov,Strehaia,Izvoru Barzii etc) şi programul ,, Promovarea Sportului de PerformanŃă’’.(Cupa Severinului la judo,Cupa Orasului Strehaia
la judo,Memorialul Gaita la lupte etc).
Aceste competiŃii au fost realizate impreună cu AsociaŃia JudeŃeană Sportul pt. ToŃi,Inspectoratul Şcolar, Primaria Dr.Tr.Severin,AsociaŃia JudeŃeană de Judo,Asociatia
Judeteana de Lupte.
La aceste competitii au fost in jur de 4195 participanti la diverse activitati distractiv-educative, fotbal, volei, handbal, baschet, cros,tenis de masa,sah etc).
Scopul acestor acŃiuni a fost atragerea unui număr cat mai mare de persoane la practicarea activităŃilor sportive de timp liber cu obiectiv”promovarea activitatii sportive
pe plan judeŃean” in vederea selecŃiei pentru sportul de performanta.

Nr.
Crt.
0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

AcŃiuni prevăzute a se realiza în
Trimestrul I 2015
1
Campionat Nat.Judo
U18
Campionat Nat.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

Institutia implicată în realizarea
acŃiunii
2
-DJST MH
-AJJ
-DJST MH
-AJJ
-DJST MH
-AJJ
-DJST MH
-AJJ
-DJST MH
-AJL
-DJST MH
-AJJ
-DJST MH
-AJJ
-DJST MH
-AJJ
-DJST MH
-AJL
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Termen de
realizare
3
25.01.2015

Stadiul realizarii pe
Trimestrul I 2015
4
Realizat

Motivul pe scurt al
nerealizării
5
-

15.02.2015

Realizat

-

01.03.2015

Realizat

-

14.03.2015

Realizat

-

02.03.2015

Realizat

-

29.03.2015

Realizat

-

17-18.01.2015

Realizat

-

22.03.2015

Realizat

-

20-21.03.2015

Realizat

-

Nr.
Crt.
0
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

AcŃiuni prevăzute a se realiza în
Trimestrul I 2015
1
Cupa Unirii
Cupa Martisorului
Campionate scolare
15 actiuni
Miscare recreativa
Crosul martisorului
Cupa Femina
Cupa Cartierelor-volei

Institutia implicată în realizarea
acŃiunii
2
-DJST –MH
-AJSPPT MH
-DJST –MH
-AJSPPT MH
DJST-MU
ISJ-MH
-DJST –MH
-AJSPPT MH
-DJST –MH
-AJSPPT MH
-DJST –MH
-AJSPPT MH
-DJST –MH
-AJSPPT MH

Termen de
realizare
3
22.01-15.02.2015

Stadiul realizarii pe
Trimestrul I 2015
4
Realizat

Motivul pe scurt al
nerealizării
5
-

27.02-31.03.2015

Realizat

-

Februarie-martie
2015
17.01-25.02.2015

Realizat

-

Realizat

-

06.03.2015

Realizat

-

01.03-31.03.2015

Realizat

19.01-19.02.2015

Realizat

Cap. XVI - TRANSPORTURI

Activitatea desfasurata pe drumurile nationale aflate in administrarea S.D.N. Tr.Severin in trim I 2015
In trimestrul I anul 2015 principala actiune desfasurata de catre SDN Tr.Severin a constat in activitatea de deszapezire precum si prevenirea si combaterea a
poleiului pe drumurile nationale aflate in administrare.
In perioada de iarna SDN Tr Severin a avut in teritoriu organizate 7 baze de deszapezire (Tr.Severin.Balota, Brosteni, Strehaia,Vj.Mare, Devesel, Gruia) si 2 puncte
de sprijin (Gura Vaii, Pod Jiu) ce au fost coordonate de catre Comandamentul Operational de Iarna constituit la nivelul sectiei. Aceste subunitati au fost amplasate pe
drumurile nationale astfel incat sa se poata interveni eficient in orice sector de drum ce necesita o interventie rapida pentru deszapezire.
Pentru activitatea de deszapezire s-a consumat o cantitate de 2224 tone nisip si 1592 tone sare.
Utilajele inchiriate cu care s-a intervenit pe perioda de iarna:
- Incarcatoare >2 mc= 9 buc ;
- ATB+L=R =23 buc ;
- Utilaj multifunctional Unimog = 4 buc.
Utilaje proprii :
-Buldoexcavator = 2 buc.
-Unimog +L+R = 5 buc.

104

Activitatea de deszapezire a constat in raspandirea de materiale antiderapante, deszapezire cu utilajele grele si usoare din dotare, patrulare cu utilaje pentru
informarea starii drumurilor si nu s-au inregistrat evenimente deosebite cauzate de fenomenele meteo specifice acestei perioade.
Pentru plombarea gropilor aparute in carosabil in aceasta perioada s-a folosit 11 tone de mixtura stocabila.
In luna martie in urma reviziilor de specialitate efectuate pe drumurile din administrare s-a intocmit programul de punere in ordine a drumurilor la iesirea din sezonul
rece cu data de incepere 01.04.2015 si care cuprinde:
- lucrari de aducere la parametric optimi a partii carosabile pri executia de lucari de reparatii asfaltice in suprafata estimate de 15.770 mp.
- curatirea partii carosabile de materialul antiderapant rezultat in urma activitatii de deszapezire;
- asigurarea scurgerii apelor prin efectuarea de curatiri si decolmatari de santuri si podete;
- completare sau inlocuirea cu indicatoare rutiere noi a semnalizarii verticale– s-a efectuat comanda pentru achizitia a 294 buc indicatoare noi;
-inlocuirea parapetului metalic deteriorat in urma evenimentelor rutiere si completare unde este cazul – 1600ml parapet achizitionat;
- refacerea marcajelor rutiere pe toata reteaua din administrare cu exceptia sectoarelor din drumul european DN6 recent reabilitate;
- realizarea de marcaje rutiere noi(benzi rezonatoare,treceri de pietoni) in zonele stabilite impreuna cu reprezentantii Serviciului Rutier drept “puncte negre” si care
prezinta risc major de producere a accidentelor rutiere;
In vederea incheierii acordurilor cadru de lucrari periodice 2015-2016 s-au transmis la DRDP Craiova listele cu cantitatile de lucrari necesare inceperii procedurii de
achizitii pentru urmatoarele lucrari:
- executie covor asfaltic DN6A km 0+000 – 0+970 (Vama PFI – limita frontiera)
- executie –in continuare- tratament bituminos pe DN56B Km 13+000 – 30+700 (Devesel –Tiganasi)
- realizare slam bituminos 2 straturi DN6 Km 298+ 000 -323+000 (Ciochiuta – Simian).
In luna ianuarie s-a semnat contractul de lucrari “ Executie imbracaminte bituminoasa usoara pe drum pietruit DN56C intre km 50+662-60+375 “ intre loc.Gogosu si
Devesel, contract incheiat cu SC Viasport Center SRL cu data limita de executie 31.10.2015.

Nr.
Crt.
0
I

AcŃiuni prevăzute a se realiza în Trimestrul I 2015

1
LUCRĂRI DE REPARAłII, ÎNTREłINERE
CURENTĂ ŞI PERIODICĂ DRUMURI NAłIONALE VARAIARNA

Institutia implicată în
realizarea acŃiunii
2
SecŃia Drumuri NaŃionale
Dr.Tr.Severin
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Termen de
realizare
3
Trim.I-IV
2015

Stadiul realizarii pe
Trimestrul I 2015
4
100%

Motivul pe
scurt al
nerealizării
-

XVIII. TURISM IMM ȘI MEDIUL DE AFACERI
Nr.
Crt.

AcŃiuni prevăzute a se realiza în Trimestrul I 2015

Institutia implicată în
realizarea acŃiunii

Termen de realizare

Stadiul realizarii pe
Trimestrul I 2015

Soluționarea operativă a
dificultatilor intampinate de
investitorii straini, la nivel local si
asigurarea tratamentului egal
intre investitorii straini si romani
in conditiile creerii unui mediu
favorabil investitiilor.

Consiliul Local

permanent

1

Crearea unei imagini pozitive a municipiului Orșova ca destinație
pentru investitori la nivelul local

2

Realizarea de intalnirii cu mediul de afaceri din municipiul si din zona
pentru identificarea problemelor cu care se confrunta

Primaria Municipiului Orșova

Consiliul Local

permanent

3

Realizarea de intalnirii cu mediul de afaceri din municipiul si din zona
pentru identificarea problemelor cu care se confrunta

Primaria Municipiului Orșova

Consiliul Local

permanent

4

1.Sprijinirea mediului de afaceri , a IMM-urilor , promovarea
liberei si loialei con-curente pe piata .
2.Efectuarea controalelor de rigoare in ce priveste protectia
consumatorului ,prin cooptarea in actiuni commune si a
institutiilor specializate de la nivel judetean.
3. Autorizarea tuturor agentilor economici in conditiile legii.

5

“Studiu de fezabilitate şi proiect tehnic pentru îmbunătăŃirea
infrastructurii turistice din zona Insulei Şimian”

Consiliul JudeŃean MehedinŃi

6

„Ocupare si initiative antreprenoriale in mediul rural”

Consiliul JudeŃean MehedinŃi

Consiliul Local al orasului
Baia de Aramă
Primaria orasului Baia de
Aramă
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Presedintii de sedinte
ai Consiliului Local
Primarul orasului
Baia de Arama
impreuna cu compartimentele de specialitate
Direcția Tehnică și
Direcția Cooperare
Direcția Tehnică și
Direcția Cooperare

Elaborare calendar pana
la
31.03.2015
si permanent in cea ce
priveste monitorizarea
si masurile de actiune
2015
2015

Nr.
crt.

AcŃiuni prevăzute a se realiza în Trimestrul I 2015

Institutia implicată în
realizarea acŃiunii

Termen de realizare

Stadiul realizarii pe
Trimestrul I 2015

XVIII. MINORITĂȚI
1

Angajarea la nivelul fiecărei primării a expertului local pentru romi

Administrația Publică Locală

Biroul județean pentru
romi(BJR) – Velcu
Nicolae

2015

2

Constituirea Grupului de Inițiativă Locală și a Grupului de Lucru Local la
Nivelul fiecarei primării

Administrația Publică Locală

BJR – Velcu Nicolae

2015

3

Întocmirea Planului de Acțiune Romii 2012-2015

Administrația Publică Locală

BJR – Velcu Nicolae

2015

4

Angajarea de mediatori sanitari la nivelul fiecărei primării

Administrația Publică Locală

BJR – Velcu Nicolae

2015

5

Angajarea de mediatori școlari, cadre didactice ce predau limba romanii
la toate școlile cu pondere semnificativă de elevi de etnie romă

Inspectoratul Școlar Județean

BJR – Velcu Nicolae

2015

6

Reducera absenteismului și obținerea de succese școlare

Inspectoratul școlar rom, cadrele
didactice rome, mediatori școlari

BJR – Velcu Nicolae

2015

7

Ocuparea locurilor special rezervate pentru elevii romi la nivel de liceu
si facultate

Inspectoratul școlar rom, cadrele
didactice rome, mediatori școlari

BJR – Velcu Nicolae

2015

8

Înscrierea la medicul de familie a cetățenilor de etnie roma

Direcția de Sănatate Publică și
mediatorii sanitari

BJR – Velcu Nicolae

2015

9

Angajarea pe piața muncii a cetățenilor de etnie romă prin colaborarea
cu AJOFM

AJOFM

BJR – Velcu Nicolae

2015
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