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Lucrarea cuprinde stadiul de implementare pe trimestrul IV 2015 a Planului de
acŃiuni pe anul 2015 pentru realizarea în judeŃul Mehedinti a obiectivelor guvernamentale
ce sunt cuprinse în Programul asupra căruia Guvernul şi-a angajat răspunderea în temeiul
art. 103 alin. (3) din ConstituŃia României, republicată, în şedinŃa comună a Camerei
DeputaŃilor şi Senatului.
AcŃiunile realizate de către serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale
celorlalte organe ale administraŃiei publice centrale din subordinea Guvernului organizate
la nivelul judeŃului MehedinŃi 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
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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 spaŃiul rural;
-Exercitarea obligatorie a controalelor în conformitate cu reglementările stabilite cu autorităŃile corespondente din Uniunea
Europeana.
Luând în considerare necesitatea adaptării sectorului agro-alimentar românesc la cerinŃele 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 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.
Verificarea documentaŃiilor şi avizarea acestora în vederea scoaterii terenurilor din circuitul agricol, s-a concretizat în
emiterea a 23 de decizii emise de DAJ MehedinŃi de scoatere a terenurilor din circuitul agricol.
Verificarea documentaŃiei şi emiterea avizelor privind vânzarea terenurilor conform Legii nr. 17/2014 s-a realizat în
conformitate cu legislaŃia în vigoare şi s-au verificat un număr de aproximativ 5500 de dosare, eliberându-se un număr de circa
4000 de avize, în vederea finalizării documentaŃiilor de vânzare-cumpărare a terenurilor.
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Nr.
crt.

Actiuni prevăzute a se realiza în
trimestrul IV 2015

InstituŃia implicată
în realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

1

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
Monitorizarea preŃurilor produselor
agroalimentare din pieŃe şi oboare cât şi
de pe piaŃa liberă.
Transmiterea datelor operative şi de
statistică la termenele solicitate
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

Stadiul realizării
pe trimestrul IV
2015
Realizat

DirecŃia pentru
Agricultură MehedinŃi
DirecŃia pentru
Agricultură MehedinŃi

Permanent

Realizat

Permanent

Realizat

DirecŃia pentru
Agricultură MehedinŃi

Permanent

Realizat

DirecŃia pentru
Agricultură MehedinŃi
DirecŃia pentru
Agricultură MehedinŃi

Permanent

Realizat

Permanent

Realizat

DirecŃia pentru
Agricultură MehedinŃi

Permanent

Realizat

2
3

4

5
6

7

4

Motivul pe scurt
al nerealizării

1.2 – APIA CENTRUL JUDETEAN MEHEDINłI

Nr
crt.

1.

2.

3.

4.

5.

Actiuni prevazute a se
realiza
în trimestrul IV 2015

Institutia
implicata in
realizarea
actiunii
Inscrierea in Registrul APIA
Centrul
fermelor
ca element Judetean
component al Sistemului Mehedinti
Integrat de Administrare
şi Control, în vederea
identificării
fermierilor
care pot beneficia de
sprijin comunitar
Intretinerea Registrului APIA
Centrul
fermelor
Judetean
Mehedinti
Plata avans din schema APIA
Centrul
unica SAPS campania Judetean
2015
Mehedinti
Depunere documentatie
conform OUG 45/2015 –
schema de ajutor privind
seceta severa
Acordarea ajutoarelor de
stat pentru realizarea
angajamentelor asumate

APIA
Centrul
Judetean
Mehedinti
Centrele Locale
APIA Centrul
Judetean
Mehedinti

Termen de
realizare

Stadiul realizării pe
trimestrul IV 2015

Permanent

100%

Permanent

100 %

30.11.2015

76%

02.12.2015

100%

Trimestrial

Realizat

5

Motivul pe scurt al nerealizarii

Au fost platiti doar fermierii ce nu au
dosarele supuse controlului clasic pe
teren sau teledetectie. APIA MH
situandu-se peste media pe tara.

6.

7.

8.

în favoarea bunăstării şi
protecŃiei porcinelor
Acordarea ajutoarelor de
stat pentru realizarea
angajamentelor asumate
în favoarea bunăstării şi
protecŃiei pasari
Acordarea ajutorului de
stat Privind rambursarea
accizei la motorina

Acordarea ajutorului de
stat conform HG
1179/2014 privind
sprijinul acordat in
sectorul cresterii
animalelor
9. Eliberare adeverinte
catre fermieri pentru
finantarea capitalului de
lucru in baza cererilor
depuse pentru campania
2015 – sector zootehnic
10. Acordarea ajutorului de
stat conform HG
1329/2014 privind
asigurarea recoltei
struguri
11. Acordarea ajutorului de
stat conform HG
1801/2014 privind
masura de investitii in

SMS
APIA Centrul
Judetean
Mehedinti
SMS

Realizat

APIA Centrul
Judetean
Mehedinti
SMS
APIA Centrul
Judetean
Mehedinti
SMS

Realizat

Realizat

APIA Centrul
Judetean
Mehedinti
SMS

Pana la
momentul
efectuarii
platilor

Realizat

APIA Centrul
Judetean
Mehedinti
SMS

30.11.2015

Realizat

APIA Centrul
Judetean
Mehedinti
SMS

Sesiune
deschisa

Realizat
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sectorul vitivinicol
12. Efectuarea controlului
administrativ si
documentatiei necesare
pentru acordarea platilor
catre tinerii fermieri
13. Efectuarea de plati
pentru masura M214 –
plati pentru agromediu
14.

Efectuarea
controlului
administrativ, calcularea
si
completarea
documentatiei necesare
pentru
acordarea
creditelor catre fermieri
pentru
plata
pe
suprafata
15. Desfasurarea activitatii
de control clasic pentru
schema de plata unica
pe suprafata, precum si
controlul
privind
ecoconditionalitatea
16. Desfasurarea activitatii
de
control
si
supracontrol
pentru
dosarele de animale
selectate
din
cadrul
dosarelor
depuse
in
campania 2015, precum
si controlul solicitantilor

APIA
Centrul
Judetean
Mehedinti
Centrele locale

Decembrie
2015

100%

APIA
Centrul
30.06.2016
Judetean
Mehedinti
Centrele locale
APIA
Centrul Permanent
Judetean
Mehedinti
Centrele locale

partial

In curs

Serviciul
30.11.2015
control teren,
Biroul Inspectii,
cota lapte si
supracontrol

Realizat

Biroul Inspectii, 30.10.2015
cota lapte si
supracontrol

Realizat
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ce au depus cereri
pentru
masura
restructurare/reconversie

1.3. INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMNIłELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR MEHEDINłI
Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea SeminŃelor şi Materialului Săditor MehedinŃi prin domeniul său de activitate stabilit
prin regulile şi normele în vigoare asigură cadrul organizatoric şi respectarea prevederilor legale privind producerea,prelucrarea
,controlul şi certificarea calitaŃii în vederea comercializării seminŃelor şi materialului săditor.
Implementarea acŃiunilor prevăzute în trim.IV a avut în vedere respectarea regulilor şi normelor în vigoare precum Legea
266/2002-republicată,cât şi a procedurilor operaŃionale şi de sistem din Manualul CalităŃii.
În conformitate cu programul de acŃiuni pe anul 2015 al ITCSMS MehedinŃi în trimestrul IV s-au înregistrat şi realizat toate
obiectivele prevăzute în acest trimestru.
Aşa cum rezultă din art.26in Legea 266/2002 republicată în 2011,, operatorii economici- persoane fizice sau juridiceînregistraŃi pentru producerea de seminŃe pot beneficia de ajutoare financiare comunitare ori naŃionale,pentru producerea de
seminŃe certificate,realizată în baza unui contract sau a unei declaraŃii de multiplicare,înregistrate la autoritatea oficială
desemnată,în condiŃiile stabilite de reglementările comunitare ori naŃionale,după caz”,propunem ca subvenŃia directa pe
suprafată cel puŃin cea natională,să fie acordată numai dacă,la însamanŃare,se foloseşte sămanŃă certificată oficial.
De menŃionat că activitatea ITCSMS MehedinŃi depinde în general de operatorii economici de necesităŃile curente şi viitoare
ale acestora.
Nr.
crt

AcŃiuni prevăzute a se realiza în
trimestrul IV 2015

0
1

1
CAP.15.AGRICULTURĂ ŞI
DEZVOLTARE RURALĂ
Controlul în vederea înregistrării

Institutia
implicată în
realizarea
acŃiunii
2
ITCSMS
MEHEDINTI

Termen de
realizare

Stadiul realizarii pe
trimestrul IV 2015

Motivul pe scurt al
nerealizarii

3
Periodic la
cererea
operatorilor

4
Realizat:In trimestrul IV s-au
inregistrat 4 controale in vederea
eliberarii a 7 autorizatii de

5

8

2

3

4

5

6

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

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

economici

producere,prelucrare,
comercializare.

ITCSMS
MEHEDINTI

Anual

Realizat: -S-au monitorizat 5
operatori economici prin 14 fise
de monitorizare

ITCSMS
MEHEDINTI

Periodic la
cererea sau
expirarea
atestatului
profesional

ITCSMS
MEHEDINTI

Periodic

Realizat: S-au eliberat un numar
de 4 atestate profesionale in
urma atestarii si reatestarii
personalului responsabil in
vederea producerii,prelucrarii si
comercializarii de seminte.
Realizat: S-au retras 4 autorizatii
datorita intreruperii activitatii timp
de 3 ani consecutiv.

ITCSMS
MEHEDINTI

Periodic

ITCSMS
MEHEDINTI

Periodic la
cererea
operatorilor
economici
9

Realizat: S-a efectuat inspectia in
camp pe o suprafata de 3 ha la
materialul saditor viticol-corzi
altoi
Realizat: S-au efectuat 35
esantionari oficiale in vederea
testarii calitatii semintelor

7

8

9

10

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
Urmărirea aplicării prevederilor
legale în vigoare.constatarea
contravenŃiilor şi aplicarea
sancŃiunilor prevăzute de lege în
domeniul producerii,prelucrării şi
comercializării seminŃelor
Auditul intern în vederea identificării
neconformităŃilor şi îmbunătăŃirii
calităŃii prin stabilira acŃiunilor
corective necesare înlăturării
cauzelor care au determinat
neconformităŃile

ITCSMS
MEHEDINTI

Periodic la
cererea
operatorilor
economici

Realizat:S-au efectuat 112 teste
de laborator in vederea testarii
calitatii semintelor.

ITCSMS
MEHEDINTI

Periodic la
cererea
operatorilor
economici
Periodic

Realizat:S-au efectuat
750etichete oficiale si s-au aplicat
237 vignete pentru verificarea
germinatiei.
Realizat: In vederea aplicarii
prevederilor legale in vigoare
privind producerea,prelucrarea si
comercializarea semintelor si
materialului saditor s-au efectuat
5 controale.
Realizat: s-a efectuat 2 audituri
interne conform programului.

ITCSMS
MEHEDINTI

ITCSMS
MEHEDINTI

Periodic

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.IV, Unitatea de Administrare Mehedinti a executat lucrări specifice îmbunatatirilor funciare, urmărind realizarea
acŃiunilor cuprinse în programul anului 2015.
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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 au fost minime pentru aplicarea udarilor in cursul acestui an.. Astfel in planul
tehnic 2015, respectiv trimestrul IV, 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.IV 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
„abonamentului 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 IV, al acestui an, s-au stabilit lucrarile necesare si oportune a se
executa, lucrari care au fost introduse in calculul „abonamentului de IF” la aceasta activitate.
INVESTIłII
Pentru anul 2015, ANIF – Unitatea de Administrare Mehedinti a avut prinse in plan urmatoarele obiective de investitii:
1. Amenajarea terenurilor alunecate şi regularizarea scurgerilor pe versanŃi in zona Priboieşti –Celnata – Husnicioara,
judeŃul MehedinŃi;
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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 , au fost realizate in functie de alocatiile bugetare acordate
pentru acest capitol. Pe parcursul anului 2015 au fost alocate fonduri numai pentru lucrarea de investitii „Amenajarea terenurilor
alunecate si regularizarea scurgerilor pe versanti in zona Priboiesti – Celnata, judetul Mehedinti” Valoarea acestei investitii este
de 2.471.388 lei, cu TVA, lucrare care s-a finalizat in cursul trimestrului III. In trimestrul IV al acestui an nu au fost prevazute in
plan lucrari de investitii.
Pe lîngă activitatea de bază, UA MehedinŃi pe parcursul anului, implicit trimestrul IV 2015, îsi completează bugetul şi din
„alte activitaŃi” , în special din eliberare avize privind scoaterea din circuitul agricol a terenurilor pentru executarea de
construcŃii.
Nr.
crt.

1.

Acțiuni prevăzute a se
realiza în trimestrul IV
2015

Entitatea
implicată în
realizarea
acŃiunii

Termen de
realizare

Stadiul
realizării pe
trimestrul IV
2015

IrigaŃii
Nu au fost programate lucrări
de întreŃinere si reparaŃii la
aceasta activitate

Efectuarea epuismentelor la
staŃiile de bază şi repompare
Asigurarea pazei şi integrităŃii

Motivul pe scurt al
nerealizării

CondiŃia impusa de
legislaŃia in vigoare Legea
138/2004, cu modificările
si completările ulterioare
de achitare integrala a
tariful anual si de livrare a
apei a determinat
beneficiarii sa renunŃe la
contractele încheiate
pentru anul 2015
ANIF
ANIF

Pe tot parcursul
anului
Pe tot parcursul
12

Realizat

patrimoniului
Calcularea tarifului de IF pentru
suprafeŃele amenajate cu
lucrări de irigaŃii

2.

3.

4.

Desecare
Calcularea tarifului de IF pentru
suprafeŃele amenajate cu
lucrări de desecare
Asigurarea pazei si integrităŃii
patrimoniului
Combaterea eroziunii
solului
Asigurarea pazei si integrităŃii
patrimoniului
Calcularea "tarifului de IF"
pentru suprafeŃele amenajate
cu lucrări de combaterea
eroziuni solului
InvestiŃii
Nu au fost programate lucrări
de investiŃii

anului
Pe tot parcursul
anului

Realizat

ANIF

pe tot parcusul
anului

Realizat

ANIF

pe tot parcusul
anului

Realizat

ANIF

pe tot parcusul
anului

Realizat

pe tot parcusul
anului

Realizat

ANIF

Realizat

ANIF

ANIF

1.5 OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE ȘI AGROCHIMICE DIN MEHEDINTI
Oficiul de studii pedologice şi agrochimice este unitate publică extrabugetară în subordinea D.A.J. funcŃionează în conformitate
cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.751/2010, a H.G., nr.362/2002, şi îşi desfăşoară activitatea potrivit Ordinului 238/2011
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-

întocmirea de studii pedologice în vederea realizării şi reactualizării periodice a Sistemului naŃional şi judeŃean de
monitorizare sol-teren pentru agricultură;

-

constituirea şi întreŃinerea la nivel judeŃean a bazelor de date aferente sistemelor judeŃene de monitorizare sol-teren
pentru agricultură ;

-

studii pedologice şi încadrarea terenurilor agricole în clase de calitate, în vederea furnizării datelor necesare sistemului
de impozite şi taxe;

-

studii pedologice şi de bonitare a terenurilor în scopul stabilirii sarcinilor ce revin asupra terenurilor agricole ca urmare
a circulaŃiei judiciare a acestora ;

-

studii pedologice de bonitare a terenurilor agricole în vederea concesionării, arendării,obŃinerea creditului ipotecar,
comasării parcelelor pe proprietari /exploataŃii;

-

documentaŃii de evaluarea terenurilor agricole potrivit legii ;

-

studii de evaluare, prognoză şi avertizare pentru determinarea efectelor economice şi ecologice ale lucrărilor de
îmbunătăŃirii funciare, precum şi pentru terenurile degradate;

-

studii pedologice pentru fundamentarea proiectelor privind impactul unor însuşiri ale solului asupra obiectivelor socialeconomice ;

-

studii de specialitate privind poluarea solului ;

-

studii pedologice pentru scoaterea definitivă sau temporară a terenurilor din circuitul agricol ;

-

studii pedologice pentru silvicultură;

-

studii pedologice pentru fundamentarea proiectelor de redare în circuitul productiv al terenurilor degradate şi poluate
sau pentru prevenirea şi combaterea aridizării;

-

studii de specialitate pentru înfinŃarea plantaŃiilor de livezii, vii, silvice şi piscicole.
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-

studii de analize de sol specifice privind calitatea terenurilor, poluarea mediului etc;

-

studii agrochimice pentru utilizarea raŃională şi eficientă a îngrăşămintelor şi amendamentelor;

-

studii agropedologice privind exploatarea raŃională şi eficientă a terenurilor agricole;

-

analize de sol, plantă, îngrăşăminte, reziduri de pesticide din sol şi plantă;

-

supravegherea şi controlul modului de aplicare şi respectare a reglementărilor privind utilizarea îngrăşămintelor
chimice;

-

alte analize care privesc solul, plante, îngrăşămintele şi amendamentele;

-

studii pedologice şi agrochimice pentru întocmirea amenajamentelor pastorale conform OrdonanŃei 78/2015.
In anexa nr.1 sunt redate următoarele lucrări:

Nr.
crt.

0
1.

2.

3.

InstituŃia

Termen de

Stadiul de

Motivul pe

AcŃiuni prevăzute a se realiza în trim. IV

implicată în

realizare

implementare

scurt al

2015

realizarea

pe trim IV

nerealizării

acŃiunii

2015

1
Studii pedologice pentru încadrarea terenurilor
agricole, în clase de calitate în vederea furnizării
datelor necesare aplicării prevederilor legale
pentru scoaterea definitivă sau temporară a
terenurilor agricole din circuitul agricol.
Studii pedologice si agrochimice in vederea
reactualizarii sistemului national si judetean de
monitorizare sol teren ,Strehaia
Studii de cercetarea solurilor pentru stabilirea

2

3

4
Realizat

O.S.P.A

Permanent

O.S.P.A.

Permanent

Realizat

O.S.P.A.

Permanent

Realizat
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5

4
5
6.

calităŃii terenurilor agricole şi elaborarea
tehnologiei agropedoameliorative privind
îmbunătăŃirea caracteristicilor fizico-chimice ale
solului în vederea înfiinŃării plantaŃiei de viŃă de
vie
Studii agrochimice pentru utilizarea rationala si
eficienta a ingrasemintelor si amendamentelor
Studii de specialitate privind poluarea solului
Studii pedologice si agrochimice pentru
Întocmirea amenajamentelor pastorale conform
OrdonanŃei 78/2015

O.S.P.A.

Permanent

Realizat

O.S.P.A.

Permanent

Realizat

O.S.P.A

Permanent

Realizat

16

ENTITATEA
NR.

ACTIUNEA

CRT.

IMPLICATA IN

PERSOANA

TERMEN DE

REALIZAREA

RESPONSABILA

REALIZARE

O.S.P.A. Mehedinti

Raduica
Constantin
Saghin Daniela

permanent

O.S.P.A. Mehedinti

Saghin Daniela

permanent

O.S.P.A. Mehedinti

Raduica
Constantin
Raduica
Constantin
Saghin Daniela

permanent

O.S.P.A. Mehedinti

Saghin Daniela

permanent

O.S.P.A. Mehedinti

Raduica
Constantin
Raduica
Constantin
Saghin Daniela

permanent

ACTUNII
1.

Studii pedologice necesare aplicarii
prevederilor legale pentru scoaterea definitiva sau
temporara a terenurilor agricole din circuitul agricol

2

Studii de specialitate pentru infiintarea plantatiilor
viticole

3

Studii agrochimice pentru utilizarea rationala si
eficienta a ingrasemintelor si amendamentelor

4

5

Studii de specialitate privind poluarea solului

Studii
întocmirea

pedologice

şi

amenajamentelor

agrochimice
pastorale

pentru
conform

OrdonanŃei 78/2015.
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Cap. II – APE și PĂDURI
2.1 - SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR MEHEDINłI - ADMINISTRAłIA BAZINALĂ DE APĂ JIU ADMINISTRAłIA NAłIONALĂ APELE ROMÂNE
Conform Planului de actiuni pe 2015 al S.G.A. Mehedinti, care cuprinde activiti ce au drept scop realizarea Programului de
Guvernare , in Trim. IV 2015 s-au realizat urmatoarele :
1.Activitatea de gestiune a resurselor de apa
Principalele obiective ale acestei activitati sunt:
-folosirea si protectia resurselor de apa
-monitoringul calitativ si cantitativa al apelor
-elaborarea sintezelor bazinale privind folosirea si protectia resurselor de apa
-balanta apei
-sinteza privind calitatea apelor pe bazine hidrografice
-urmarirea intrarii in legalitate a agentilor economici pe linie de gospodarire a apelor
-urmarirea implementarii programului de reducere a poluarii la nivelul unitatilor industriale

2. Activitatea privind hidrologia raurilor
Principalele obiective ale acesteia sunt:

- monitoringul cantitativ al apelor subterane si de suprafata din jud.Mehedinti si fl.DUNAREA (Sector BAZIAS-CALAFAT).
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- asigurarea datelor si studiilor solicitate de A.B.A. Jiu Craiova A.N. Apele Romane si INHGA (in diferite faze) pentru intocmirea
planurilor de regularizare a cursurilor importante, amenajari pe zone, executia si exploatarea lucrarilor hidrotehnice;

- prognoza evolutiei nivelurilor si debitelor de apa pe rauri in diverse faze ale scurgerii apei, pentru aparare impotriva
inundatiilor, pentru exploatarea rationala a volumelor de apa stocate in acumulari, pentru alimentarea localitatilor cu apa, etc.;

- intocmirea de sinteze hidrologice si studii hidrologice complete pe raurile importante din judet si fluviul Dunarea (zona de
responsabilitate a S.G.A. Mehedinti).

3.Activitatea de intretinere - reparatii lucrari hidrotehnice si realizarea de noi lucrari cu rol de aparare
Principalele obiective ale acestei activitati sant:
-Mentinerea lucrarilor hidrotehnice din administrare la capacitatea optima de tranzitare a debitelor mari.
-Interventii in zonele critice cu forte si mijloace proprii pentru reducerea fenomenelor de inundabilitate, iar in cazul
unor lucrari de mai mare complexitate executia lucrarilor se face cu firme specializate (lucrarile se scot la licitatie de
Administratia Bazinala de Apa Jiu).
In anul 2015 trim. IV S.G.A. Mehedinti a avut prevazute urmatoarele lucrari cu rol de aparare:
-Decolmatare pr. Cosustea Mare la Isverna - realizat 100 %
-Decolmatare r. Jidostita la Gura Vaii - realizat 100 %
-Deviere r. Drincea I la Izimsa - realizat 100 %
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4.Activitatea laboratorului
Principalele obiective sunt:
-Monitorizarea calitatii apelor de suprafata, apelor uzate si ape subterane;

-Efectuarea de incercari fizico-chimice (contra-cost) pentru clientii externi:
-Prelucrarea datelor obtinute, intocmirea de rapoarte de incercare pentru toate incercarile efectuate si transmiterea lor clientilor
externi si interni (G.R.A.-SGA Mehedinti, A.B.A.Jiu, A.N.A.R);

-Participarea lunara a Laboratorului de Calitatea Apelor la exercitiul de intercomparare a rezultatelor incercarilor fizico-chimice
efectuate in comun cu partenerii sarbi de la Institutul Hidrometeorologic din Beograd;

-Efectuarea de analize suplimentare Manualului de operare avand drept scop atingerea criteriilor de performanta a
Laboratoarelor de Calitatea Apei ;

-Participarea LCA SGA Mehedinti la exercitiul de intercomparare organizat de Rolab-Bucuresti.
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Nr.
crt.
0
1.

Actiuni prevazute a se realiza
in trimestrul IV 2015

Institutia implicata
in realizarea
actiunii
1
2
S.G.A. Mehedinti
Prelevarea si analiza probelor de apa
Laborator Calitatea
in comun cu partenerii sarbi, pe fl.
Apelor
Dunarea – sectiunea Gruia.

Termen
de
realizare
3
lunar

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

permanent

semestrial

Participarea Laboratorului de Calitatea
Apelor -S.G.A.Mehedinti la comparari
interlaboratoare fiind vizati indicatorii
acreditati.(Rolab– Bucuresti).

permanent

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

permanent

Efectuarea analizelor fizico – chimice
pentru clienti externi si a celor care au
incheiat contracte pentru analize fizico
– chimice cu S.G.A. Mehedinti.
Supravegherea poluarilor accidentale.
Efectuarea analizelor de mercur
pentru toate probele de ape din
judetele: Mehedinti, Dolj, Gorj si

permanent
permanent
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Stadiul realizarii
pe trimestrul IV 2015
4
Au fost programati 3676 indicatori
din sectiunile prelevate
Au fost realizati 3536 indicatori din
sectiunile prelevate.

Motivul pe
scurt al
nerealizarii
5
Conditii
meteorologic
e
nefavorabile.
Restrangerea
de activitate
la unele
unitati
economice.

2.

3.

4.

5.

6.

Hunedoara.
Urmarirea intrarii in legalitate a
agentilor economici pe linie de
gospodarire a apelor
Urmarirea dotarii cu sisteme de
colectare si statii de epurare a apelor
uzate orasenesti, (aglomerarilor cu
peste 2000 l.e.) - aprobare, avizare si
urmarire Programe de Etapizare
Masuratori complete de debite lichide
si solide pe raurile din judetul
Mehedinti - prelucrarea datelor.
Masuratori complete de debite lichide
si solide ale fl. Dunarea la ape mici,
medii si mari pe sectorul Bazias Calafat.
Realizarea lucrarilor cu rol de aparare
prevazute in P.G.A. al S.G.A.
Mehedinti pe 2015 (cu forte proprii si
terti)

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

permanent

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

-

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

lunar

100%

nu e cazul

Trimestrial
(in functie
de nivelul
Dunarii)
Trim. IV
2015

100%

nu e cazul

semestrial

A.B.A. Jiu - S.G.A.
Mehedinti
Birou Exploatare
Lucrari

-Decolmatare pr. Cosustea Mare la
Isverna - realizat 100 %
-Decolmatare r. Jidostita la Gura Vaii
- realizat 100 %
-Deviere r. Drincea I la Izimsa realizat 100 %

-

-

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 2013-2016 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:
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•
•
•

Completări - 42 ha
Refaceri – 2 ha
Împăduriri poieni şi goluri – 43 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 a fost 30.11.2015.
Până la finele trimestrului IV 2015, din programul propus pentru anul 2015 s-au realizat următoarele lucrări :
Completări - 43 ha
Refaceri – 6 ha
Împăduriri poieni şi goluri – 46 ha
Nr.
crt
1

1.a.

AcŃiuni prevăzute a se realiza în anul 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 – 43 ha.

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

DirecŃia silvică şi cele
9 ocoale silvice din
subordine
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Termen de
finalizare

30.11.2015

Stadiul
realizării pe
trim.IV 2015

Realizat:
Completări – 43
ha;
Refaceri - 6 ha;
Împăduriri poieni
şi goluri – 46 ha.

1.b.

Extinderea suprafeŃei 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.

DirecŃia silvică
O.S. Vînju Mare

30.11.2015

-

Cap. III CULTURA
3.1 DIRECłIA JUDEłEANĂ PENTRU CULTURĂ MEHEDINTI
În anul 2015 D. J. C. Mehedinti a urmarit 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 IV din 2015:

1. Protejarea patrimoniului cultural naŃional
1.1) Monitorizarea obtinereii autorizatiilor de diagnostic arheologic de catre Muzeul Regiunii Portilor de Fier pentru diverse
obiective (Sisesti, Drobeta Turnu Severin, Ostrovul Corbului) si eliberarea avizelor Directiei de Cultura Mehedinti privind
diagnosticul arheologic.
1.2) AcŃiuni de monitorizare pentru asigurarea protecŃiei monumentelor istorice de către proprietari (statul, prin reprezentanŃii
săi, persoane fizice sau juridice de drept privat), în sensul respectării obligaŃiilor ce le revin prin lege;
1.3. 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: Dosar Reabilitare imobil cazare pentru ISU
Drobeta, documentatii Reabilitare Biserici din Grozesti si Ponoarele, Documentatie Reabilitare Biserica din Susita, PUG Pristol etc.
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1.4. EvidenŃa informatizată a patrimoniului cultural mobil, proces demarat de Ministerul Culturii în vederea protejarii bunurilor
mobile. Controale la agentul economic Severinum Antik societate autorizata de Ministerul Culturii.
1.5. Măsuri de punere în valoare a monumentelor istorice şi integrarea lor social - economică şi culturală în viaŃa colectivităŃilor
locale:
- diseminare programelor de finantare din diverse surse pentru reabilitarea monumentelor.
2. Activitatea de avizare

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.
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 pentru
analiza referitoare la PUG Pristol, PUG Balvanesti.
- Solicitari catre insitutiile publice de cultura in vederea organizarii de evenimente culturale care sa marcheze Marea Unire de la
1 decembrie.
- Controale pe linia verificarii starii de conservare a monumentelor de categorie B pentru care au fost emise avize de catre
Directia de Cultura Mehedinti in colaborare cu IPJ Mehedinti.
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Nr.
Crt

1.1

1.2

Actiuni prevazute a se realiza in
trim. IV,
an 2015.
COMPARTIMENTUL PATRIMONIU
IMOBIL:

Institutia
implicata in
realizarea
actiunii

Termen de
realizare

Explicitarea,
aplicarea
şi DirecŃia
urmărirea respectării legislaŃiei în JudeŃeană
vigoare privind protejarea patrimoniului pentru Cultura
cultural naŃional, în spiritul necesităŃii Mehedinti(DJC
de stopare a tuturor formelor de Mehedinti)
distrugere
şi/sau
alterare
a
patrimoniului cultural imobil local.
Informarea
periodică
şi DJC Mehedinti

comunităŃii
sensibilizarea
mehedintene, prin intermediul massmedia, 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
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Stadiul de
implementare pe
trim. IV 2015

31.12.2015

Realizat

31.12.2015

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

Motivul pe scurt
al nerealizarii

1.3

net.ro.)
Realizat

Aplicarea riguroasă a legislaŃiei şi DJC Mehedinti
metodologiei de specialitate în
domeniul avizării intervenŃiilor, de

31.12.2015

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..
1.4

1.5

Actiuni privind
implementarea DJC Mehedinti
obligatiilor
asumate
prin
protocoalele de colaborare cu
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”

Trimestrul I-IV
2015

DJC Mehedinti
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Semestrial şi/sau
trimestrial, după
caz

Realizat

Realizat.
Reactualizarea
platformei web a
institutiei in ton cu
modificarile legilor si
normelor in vigoare.

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.
1.6. 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.
1.7. Implicarea
în
activitatea
de

Informarea
colaboratorilor
despre schimbari.
Ghidul poate fi
accesat pe pagina
www.mehedinti.djc.
ro la rubrica
Informatii Generale

DJC Mehedinti

31.12.2015

Realizat

DJC Mehedinti

31.12.2015

Realizat

DJC Mehedinti

31.12.2015

Realizat

ameliorare a cadrului legislativ şi
metodologic existent, prin propuneri
concrete şi întâlniri cu specialiştii în
domeniu ai Ministerului de resort, ai
comisiilor de specialitate din subordinea
şi de pe lângă Ministerul Culturii, ai
O.N.M.I., I.N.M.I., altor instituŃii şi
specialişti
acreditaŃi
ca
specialişti/experŃi ai MC în domeniul
monumente istorice şi arheologie.
1.8. Controlul
stării de siguranŃă
aferentă regimului de exploatare al
imobilelor componente ale centrului
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Istoric Drobeta Turnu Severin si Baia de
Arama şi notificarea factorilor interesaŃi
în acest sens.
1.9

Monitorizarea
săpăturilor
arheologice efectuate în judeŃul

DJC Mehedinti

31.12.2015

DJC Mehedinti

31.12.2015

DJC Mehedinti

31.12.2015

Mehedinti şi raportarea de specialitate
către ministerul de resort.

1.1
0

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

1.1
1

Monitorizarea intervenŃiilor asupra
monumentelor istorice şi întocmirea
de materiale/propuneri/acŃiuni pentru
semnalizarea monumentelor istorice.

2.
COMPARTIMENTUL PATRIMONIU
MOBIL:
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Realizat
Monitorizare
Amfiteatrul Roman,
Cetatea Severinului,
Punctul ,,Sera,, si
Piciorul Podului lui
Traian, lucrari ce
sunt autorizate de
M.C.
Permanent
Introducerea in
baza de date
electronica a fiselor
minimale pentru
monumentele de for
public
Permanent
Realizat

2.1

Aplicarea
managementului DJC Mehedinti
evidentei patrimoniului cultural
mobil, în conformitate cu prevederile

31.12.2015

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

31.12.2015

Permanent
Realizat

31.12.2015

Permanent
Realizat

31.12.2015

Permanent
Realizat

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
2.2

Informarea
comunităŃii

periodică
mehedintene,

a DJC Mehedinti

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.
2.3

2.4

2.5

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

DJC Mehedinti

de a fi clasate ca bunuri culturale
mobile, precum şi a regimului circulaŃiei
lor.
Stabilirea unor parteneriate la nivel
DJC Mehedinti
local, cu respectarea atribuŃiilor şi
activităŃilor specifice părŃilor, în vederea
protejării şi punerii în valoare a
patrimoniului cultural local şi naŃional.
Controlul periodic al stării de DJC Mehedinti
conservare şi securitate a bunurilor
culturale mobile clasate şi acordarea de
consultanŃă de specialitate la

Periodic
Trimestrul I-IV.
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Realizat.
Deplasari in teren in
vederea verificarii
loturilor de bunuri

cererea proprietarilor sau
altor
drepturi
2.6

2.7

2.8

titularilor
reale.

de patrimoniu mobil

Continuarea inventarierii şi întocmirii DJC Mehedinti
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 DJC Mehedinti
proprietatea cultelor religioase şi
clasarea lor, după caz.
Verificarea/Controlarea
/Îndrumarea DJC Mehedinti
Muzeelor şi ColecŃiilor din Jud.
Mehedinti,
în
vederea
analizării
respectării legislaŃiei în domeniu, a
normelor de(re)acreditare.

Trim. I-IV.

Realizat .

31.12.2015

Permanent

Trimestrul I-IV

Realizat
Verificarea
existentei
autorizatiilor de
cercetare si a
rapoartelor
arheologice

3.

COMPARTIMENTUL CULTURA:
3.1. Medierea pe lângă partenerii publici şi DJC Mehedinti

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
31

31.12.2015

Realizat
Consiliere specialisti
muzeu, Episcopia
Severinului si
Strehaiei

şi imaterial
3.2

3.3

3.4

3.5
3.6

3.7

Asigurarea
comunicării
interinstituŃionale 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 site-ului:Cultur@pe Net,
Explicitarea, diseminarea, aplicarea şi
urmărirea respectării legislaŃiei în
domeniul culturii şi patrimoniului.
Promovarea
multiculturalismului
şi
protejarea culturii minorităŃilor

DJC Mehedinti

permanent

Realizat

DJC Mehedinti

31.12.2015

Realizat

DJC Mehedinti

31.12.2015

Realizat

DJC Mehedinti

31.12.2015

Realizat

Mediatizarea, educarea, informarea DJC Mehedinti
cetăŃenilor în probleme esenŃiale legate
de protejarea patrimoniului cultural
naŃional.
Colaborarea
cu
reprezentanŃi
ai DJC Mehedinti
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

31.12.2015

Realizat

31.12.2015

Realizat
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4.

COMPARTIMENT RELAłII PUBLICE şi
COMUNICARE,
ASISTENłĂ
şi
MONITORIZARE:

4.1

Asigurarea publicării noutatilor de la
instituŃie pe pagina de net a instituŃiei şi
prin afişare
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
Documentarea,
conceperea
şi
redactarea răspunsurilor, în termen
legal, la petiŃiile repartizate
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

4.2

4.3

4.4

4.5

DJC Mehedinti

TRIM. I - IV

Realizat

DJC Mehedinti

31.12.2015

Realizat

DJC Mehedinti

31.12.2015

DJC Mehedinti

31.12.2015

Realizat
Raspuns la petitii in
grafic.
Realizat
Diseminare
informatii finantare
proiecte culturale
prin AFCN

DJCMehedinti

Permanent
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Realizat

Cap. IV - DEZVOLTARE ȘI ADMINISTRAȚIE
Nr.
crt.

1

2

3

4

Acțiuni prevăzute a se realiza
în trimestrul IV 2015

Entitatea
Termen de
implicată în
realizare
realizarea
acŃiunii
Proiectul:”Reabilitare Palatul
Primăria
2015
Cultural Theodor Costescu si
Municipiului
Cetatea Severinului”
Drobeta Turnu
Severin
Reabilitare şi modernizare Centru
Primăria
2015
Civic şi punerea în valoare a municipiului Orşova
Bisericii Romano Catolice
Reabilitare străzi inclusiv utilităŃi –
Primăria
finalizarea documentaŃiei de avize, municipiului Orşova
acorduri
Complex pentru activităŃi sportive
Primăria
şi recreative Dierna (stadion) municipiului Orşova
finalizare documentaŃie

Stadiul
realizării pe
trimestrul III
2015
În curs de
executie

Motivul pe scurt al
nerealizării

Cerere de
finanŃare depusă
la Ministerul
Culturii

2015
Realizat SF
2015
Realizat SF

Cap. V – EDUCAȚIE
1. Asigurarea accesului la educaŃie
În vederea asigurării accesului la educație, Inspectoratul Scolar Județean Mehedinți a avut in vedere următoarele
obiective:
 restructurarea reŃelei şcolare – în funcŃie de programele de dezvoltare locală şi regională, fiecare unitate de
învățământ preuniversitar a întocmit proiectul de încadrare cu personal didactic pentru anul școlar 20162017,acesta a fost discutat atât în Consiliul de administrație al Inspectoratului Școlar Județean cat și cu
reprezentanții CLDPS, astfel încât să existe corelare între oferta educațională și cererea de pe piața forței de
muncă;
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 asigurarea mijloacelor financiare pentru reabilitarea şcolilor şi asigurarea dotărilor necesare printr-un program
guvernamental special;
 sprijinirea socială a elevilor prin aplicarea unui sistem de burse de studiu Ńinând cont de performanŃa şcolară;
formarea reŃelei de sprijinire a învăŃământului de către economia privată;
 crearea suportului local pentru studii;
 accesul la programe internaŃionale;
 extinderea educaŃiei celei de a doua şanse, a reconversiei profesionale sistemice, precum şi a educaŃiei
adulŃilor şi crearea unui sistem eficient de formare continuă şi de pregătire antreprenorială;
 Programul de acordare de produse lactate şi de panificaŃie preşcolarilor şi elevilor din clasele I-IV („Cornul şi
laptele”), nu s-a implementat deoarece nu a fost făcută achiziția de către Consiliul Județean;
 Acordarea de burse elevilor din învăŃământul liceal ce provin din familii cu venituri reduse („Bani de liceu”,
bursele pentru şcoala profesională).
2. Creşterea calităŃii actului educaŃional, ca bază a realizării societăŃii bazate pe cunoaştere în România.
Pentru creșterea calității actului educațional s-au avut în vedere următoarele măsuri:
 adecvarea sistemului educaŃional la nevoile pieŃei forŃei de muncă locale, naŃionale şi europene.
 proiectarea unui sistem modern de evaluare a cunoştinŃelor şi competenŃelor (ce optimizează relaŃia dintre
evaluarea sumativă şi evaluarea formativă şi accentuează importanŃa competenŃelor dobândite etc.), astfel încât
obiectivitatea evaluării să crească.
3. Compatibilizarea sistemului educativ mehedinŃean cu sistemele europene de educaŃie.
Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți a derulat proiecte de tip Erasmus+ prin intermediul cărora a reușit:
 optimizarea, monitorizarea şi evaluarea calităŃii procesului educaŃional;
 aplicarea corectă şi creativă a curriculumului;
 evaluarea calităŃii domeniilor şi proceselor educaŃionale;
 stimularea şi experimentarea unor practici educaŃionale inovatoare;
 implementarea strategiei privind descentralizarea învăŃământului preuniversitar precum şi a tuturor măsurilor care
asigură atingerea parametrilor calităŃii în activitatea instructiv - educativă.
Compatibilizarea demersurilor proiective cu cele acŃionale şi evaluative s-a realizat aplicând prevederile normative,
documentele elaborate de MENCȘ, finalităŃile urmărite, standardele acceptate.
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IniŃierea, la nivel local şi interjudeŃean al unor programe educative complexe, şcolare şi extraşcolare proprii şi integrarea
acestora în programele promovate de MENCȘ.
4. Descentralizarea învăŃământului mehedinŃean
 Transformarea educaŃiei în resursă de bază a modernizării României.
 Recorelarea formării continue şi a formării iniŃiale a cadrelor didactice şi aplicarea unui program al noilor didactici şi
pedagogii şcolare, în cadrul dezvoltării unui învăŃământ centrat pe elev şi student şi orientat spre formarea
capacităŃilor cognitive şi acŃionale.
 Restabilirea sistemului de formare continuă a personalului didactic şi a managerilor şcolari
5.Promovarea unui învăŃământ deschis şi flexibil
 Stimularea interesului factorilor responsabili pentru îmbunătăŃirea continuă a calităŃii educaŃiei, asigurând o
percepŃie clară şi în acelaşi timp o monitorizare a politicilor educaŃionale la nivelul procesului de predare-învăŃare.
 Asigurarea coerenŃei actului educaŃional, în cadrul ciclului achiziŃiilor fundamentale, ca bază pentru stadiile
ulterioare de dezvoltare
 Prevenirea fenomenului de neşcolarizare şi abandon timpuriu, precum şi a unor comportamente deviante prin
demararea unor studii de caz în rândul populaŃiei şcolare.
 Prevenirea fenomenului de neşcolarizare şi abandon timpuriu, precum şi a unor comportamente deviante prin
demararea unor studii de caz în rândul populaŃiei şcolare.
 Realizarea unor studii de perspectivă a necesarului forŃei de muncă, la nivel judeŃean, pentru evitarea decalajelor
dintre cerere şi ofertă, existenŃa pe piaŃa muncii.
6.Asigurarea finalităŃii învăŃământului
 Însuşirea unui nucleu de cunoştinŃe de bază (umaniste, ştiinŃifice şi tehnice). Formarea capacităŃii de a opera cu
aceste cunoştinŃe; Însuşirea elementelor esenŃiale formării unei culturi care să contribuie la conturarea
personalităŃii tinerilor.
 Educarea în spiritul demnităŃii, a toleranŃei, al schimbului liber de opinii.
 Asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală
7.ReconstrucŃia învăŃământului în mediul rural. Creşterea calităŃii învăŃământului în zonele rurale.
 Formarea cadrelor didactice din mediul rural
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 Reabilitarea şcolilor din mediul rural, construcŃia de noi şcoli şi dotarea lor cu utilităŃi prin alocaŃii de la bugetul de
stat, în sistem de cofinanŃare şi cu contribuŃia autorităŃilor administraŃiei publice locale.
 Dotarea şcolilor cu materiale didactice şi echipamente informatice destinate procesului didactic (calculatoare,
softuri educaŃionale, echipamente multimedia).
 Combinarea eficientă a educaŃiei de elită cu educaŃia generală
Nr.
crt

Acțiuni prevăzute a se realiza în trimestrul
IV 2015

1

O1. Asigurarea accesului la educaŃie

2

O.2. Creşterea calităŃii actului educaŃional,
ca bază a realizării societăŃii bazate pe
cunoaştere în România.

3

O3. Compatibilizarea sistemului educativ
mehedinŃean cu sistemele europene de
educaŃie.

4

O4. Promovarea unui învăŃământ deschis şi
flexibil

5

O5. Asigurarea finalităŃii învăŃământului:

InstituŃia
implicată în
realizarea
acŃiunii
ISJ
CCD
Unitati de
invatamant
preuniversitar
ISJ
Unitati de
invatamant
preuniversitar
ISJ
CCD
Unitati de
invatamant
preuniversitar
ISJ
AJOFM
CLDPS
ISJ
Unitati de
invatamant
preuniversitar
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Termen de
realizare

31.08.2016

Stadiul
realizării în
trimestrul
IV 2015
50%

Motivul pe scurt al
nerealizării

In curs de realizare

31.08.2016

50%

In curs de realizare

31.08.2016

60%

In curs de realizare

31.08.2016

50%

In curs de realizare

31.08.2016

30%

In curs de realizare

6

O6. ReconstrucŃia învăŃământului în mediul
rural. Creşterea calităŃii învăŃământului în
zonele rurale.

ISJ
31.08.2016
Unitati de
invatamant
preuniversitar

50%

In curs de realizare

Cap. VI. ENERGIE
Nr.
crt.
1

Acțiuni prevăzute a se realiza în
trimestrul IV 2015

Entitatea implicată
în realizarea
acŃiunii
SusŃinerea programelor de eficienŃă energetică
Consiliul Local şi
prin identificarea de noi fonduri
pentru
Primăria orasului
conservarea energiei şi eficienŃei energetice;
Baia de Arama

Termen
de
realizare
2015

Stadiul realizării
pe trimestrul III
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
A.J.F.P. Mehedinti

Nr.
crt.
1

Actiuni prevazute a se realiza in trimestrul IV
2015

Institutia
implicata in
realizarea actiunii

-Furnizarea de servicii moderne – asistenta fiscala de A.J.F.P. Mehedinti
calitate, avand ca scop cresterea conformarii voluntare Activitatea de
la declarare si plata a contribuabililor in conditiile Colectare
38

Termen
de
realizare

Permanent

Stadiul
realizari
i pe
trimestr
ul IV
2015
Realizat

Motivul pe
scurt al
nerealizarii

2

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

Activitatea de
Colectare
Contribuabili Mijlocii
Serviciile Fiscale
Orasenesti din
subordine

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

Realizat

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.
3

-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
Serviciile Fiscale
Orasenesti din
subordine
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Permanent

Realizat

4

-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

41

Permanent

Realizat

BIROUL VAMAL DE FRONTIERĂ PORłILE DE FIER I

Nr.
crt.
0

1.

AcŃiuni prevăzute a se
realiza în trimestrul IV 2015
1
Întărirea controlului vamal şi
fiscal în vederea creşterii
încasărilor la bugetul de stat,
prin următoarele măsuri:
1. În domeniul operaŃiunilor
de punere în liberă circulaŃie:
întărirea
controlului
documentar, şi acolo unde situaŃia
o impune efectuarea de controale
fizice amănunŃite, consultarea
permanentă a bazelor de date atăt
a celor de la nivel local, naŃional,
cât şi a celor la nivel comunitar în
vederea obŃinerii de informaŃii
care să conducă la combaterea
traficului cu produse considerate
sensibile de natura Ńigaretelor
tutun, alcoolului, a produselor
contrafăcute;
- efectuarea analizei de risc în
vederea depistării de mărfuri
subevaluate.
2. În domeniul activităŃii de

controlul

ulterior

InstituŃia implicată
în realizarea
acŃiunii
2

Biroul vamal
PorŃile de Fier I

Termen de
realizare

Stadiul realizării pe
trimestrul IV 2015

Motivul pe scurt al
nerealizării

3

4
Realizat
- Au fost efectuate
un număr de 37
operaŃiuni de
punere în liberă
circulaŃie de bunuri
 33 pentru agenŃi
economici;
 4 pentru
persoane fizice
- Fiind încasate şi
virate la bugetul
statului drepturi de
import în sumă
totală de 877.216
lei.

5

permanent

- Au fost dresate un
nr. de 20 Procese
Verbale de
Constatare şi
SancŃionare a
ContravenŃiilor, fiind
aplicate amenzi în

şi
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----------

supraveghere vamală:

2.

asigurarea
permanentă
a
supravegherii vamale în strânsă
legătură şi colaborare cu organele
Politiei de Frontiera;
- efectuarea controlului ulterior
asupra operaŃiunilor vamale de
punere în liberă circulaŃie a
mărfurilor;
Dezvoltarea
capacităŃii
administrative şi organizatorice a
Biroului vamal PorŃile de Fier II, în
vederea implementării politicilor
vamale/fiscale
ale
României/Uniunii Europene şi a
colectării
drepturilor
vamale
reprezentând
resurse
ale
bugetului comunitar.

cuantum total de
41.000 lei şi reŃinute
în vederea
confiscării un nr. de
67.880 buc. Ńigarete
tutun şi un
autoturism.

Biroul vamal
PorŃile de Fier I

permanent

Realizat

Cap. VIII - INDUSTRIE, COMERł ŞI COMPETITIVITATE
Nr.
crt.
0
1
2

AcŃiuni prevăzute a se
realiza în trimestrul IV 2015

InstituŃia implicată
în realizarea
acŃiunii

Termen de
realizare

Stadiul realizării
pe trimestrul IV
2015

Motivul pe scurt al
nerealizării

1

2

3

4

5

Consiliul Județean

2015

Consiliul Județean

2015

„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”
43

3
4

5

6
7

„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

Consiliul Județean

2015

Consiliul Județean

2015

Consiliul local
Devesel

2015

Consiliul local
Devesel

2015/2016

Primăria Butoiesti

Decembrie
2015

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ DIRECTIA REGIONALA DE METROLOGIE LEGALA CRAIOVA SERVICIUL
JUDETEAN DE
METROLOGIE LEGALĂ MEHEDINTI
Activitatile desfasurate in trimestrul IV 2015 de catre personalul SJML Mehedinti sunt structurate astfel:
a) Activitatea de verificare metrologica/etalonare de mijloace de masurare
Au fost verificate metrologic/etalonate un numar de 230 mijloace de masurare, conform tabelului de mai jos (VP/VR –
verificare metrologica periodica/dupa reparare) :
VENITURI REALIZATE DIN VERIFICARI METROLOGICE = 24706.86 lei

MDM Verificate
MIJLOC DE MASURARE VERIFICAT NR.
POZ. COD DENUMIRE mijloc de masurare (mdm)
mdm
LO-2012
LT-2009
VP
VR
L 30-4
1.06.32.1 Distribuitor de carburanti auto pentru lichide
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14

0

L 30-4
1.06.32.2 Distribuitor de carburanti auto pentru gaz petrolier lichefiat (GPL)
0
0
L 48-1
1.12.03
Taximetru 80
31
L 49-1
3.01.02.4 Greutati clasa F2 (greutati de lucru cl. 3)
0
0
L 49-1
3.01.02.5 Greutati clasa M1 (greutati de lucru cl. 4)
0
0
L 49-1
3.01.02.6 Greutati clasa M2 (greutati de lucru cl. 5)
0
0
L 49-1
3.01.02.7 Greutati clasa M3
11
0
L 52-1
3.01.09.1 ACFN de precizie speciala – clasa I 0
0
L 52-1
3.01.09.2 ACFN de precizie superioara – clasa II
2
0
L 52-1
3.01.09.3.1 ACFN – de precizie medie cl.III, inferioara cl.IIII - cu limita maxima pana la 30 kg,
inclusiv
61
15
L 52-1
3.01.09.3.2 ACFN – de precizie medie cl.III, inferioara cl.IIII - cu limita maxima intre 30 kg…1000
kg, inclusiv 12
1
L 52-1
3.01.09.3.3 ACFN – de precizie medie cl.III, inferioara cl.IIII - cu limita maxima intre 1.000 kg …
10.000 kg, inclusive
3
0
L 52-1
3.01.09.3.5 ACFN – de precizie medie cl.III, inferioara cl.IIII - cu limita maxima intre 20.000 kg …
50.000 kg, inclusive
0
0
L 52-1
3.01.09.3.6 ACFN – de precizie medie cl.III, inferioara cl.IIII - cu limita maxima peste 50.000 kg.
0
0
TOTAL
183 47
230

b) Activitatea de autorizare/atestare/avizare/supraveghere operatori economici :
•

Acordarea autorizatiilor de laborator – nu au fost emise autorizatii
Supravegherea operatorilor economici autorizati – au fost intocmite 12 de procese verbale de supraveghere si au fost

testate 176 de mijloace de masurare in laboratorul apartinand SC SECOM SA .
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VENITURI REALIZATE DIN ACTIVITATEA DE SUPRAVEGHERE LABORATOARE : 2962,72 lei
•

Avizele pentru activitati :
-situatia

avizelor acordate pentru exercitarea activitatii de MONTARE / REPARARE

controlului metrologic legal

- Nu au fost emise avize

Nr.
crt

AcŃiuni prevăzute a se realiza în
Trimestrul IV 2015

Institutia implicata in
realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

0
1

1
- Actiuni organizatorice si de cooperare
cu alte organisme, cu mass-media, in
vederea informarii si aplicarii prevederilor
reglementarilor metrologice in vigoare.

2
SJML Mehedinti
DRML-Craiova

3
31.12.2015

2

- 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

SJML Mehedinti
DRML-Craiova

31.12.2015

SJML Mehedinti

31.12.2015

3

mijloace de masurare supuse

46

Stadiul de
implementare pe
trimestrul IV
2015
4
REALIZAT
- prin programul
saptamanal de
supraveghere
sunt stabilite
intalniri cu
operatorii
economici
autorizati
REALIZAT
DRML-Craiova
Compartimentul Inspectie

Motivul pe scurt al
nerealizării

REALIZAT

-

5
-

-

4

5

6

masurarilor si legalitatii mijloacelor de
masurare conform tematicilor elaborate
de BRML Bucuresti

DRML-Craiova

- Asigurarea exactitatii, a uniformitatii
masurarilor si legalitatii mijloacelor de
masurare conform tematicilor elaborate
de DRML Craiova / BRML Bucuresti

SJML Mehedinti
DRML-Craiova

31.12.2015

REALIZAT
DRML-Craiova
Compartimentul Inspectie

– 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.

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

31.12.2015

REALIZAT

- 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,

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

31.12.2015
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DRML-Craiova
Compartimentul Inspectie

Nu au fost ACFNuri introduse pe
piata /puse in
functiune
REALIZAT
Pana la data de
31.12.2015 nu au
fost identificate ,
pe raza judetului
Mehedinti ,
mijloace de
masurare nou
introduse pe piata

-

7

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.

/puse in functiune
SJML Mehedinti
DRML-Craiova

31.12.2015

REALIZAT
- prin 12 actiuni
de supraveghere
fiind testate 176
mijloace de
masurare la
laboratorul
operatorului
economic
-SECOM SA
REALIZAT
DRML-Craiova
Compartimentul Inspectie

-

8

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

SJML Mehedinti
DRML-Craiova

31.012.2015

9

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

Laborator Regional
de Metrologie
Craiova,
Locatia Drobeta Tr.
Severin
DRML-Craiova

31.12.2015

REALIZAT
- prin verificari
metrologice: 230
mijloace de
masurare
verificate

-

10

- Rezolvarea reclamatiilor si sesizarilor
conform procedurilor specifice.

SJML Mehedinti
DRML-Craiova

31.12.2015

Nu a fost cazul.

-
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DIRECłIA JUDEłEANĂ DE STATISTICĂ MEHEDINłI

Activitatea DirecŃiei JudeŃene de Statistică MehedinŃi se desfăşoară pe baza Graficului lucrărilor ce se transmit lunar
la Institutul NaŃional de Statistică (INS). Lucrările ce se realizează în cadrul Institutul NaŃional de Statistică sunt prevăzute în
Programul Statistic NaŃional Anual (PSNA) ce se aprobă prin Hotărâre de Guvern. Pentru anul 2015 acest program a fost
aprobat prin HG 1019/2014.
Sarcinile ce revin direcŃiilor teritoriale de statistică din acest program sunt cuprinse în Graficul cercetărilor statistice
infra-anuale 2015 şi anuale 2014 care precizează şi datele calendaristice la care se transmit lucrările la Institutul NaŃional de
Statistică.
Am transmis acest grafic în luna ianuarie 2015, odată cu PROGRAMUL DE MĂSURI al DirecŃiei JudeŃene de Statistică
MehedinŃi pentru realizarea PROGRAMULUI DE GUVERNARE pe anul 2015.
În acest context, în trimestrul IV din anul 2015 DirecŃia JudeŃeană de Statistică MehedinŃi a realizat un număr de 48 de
cercetări statistice, din care 12 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 3143

unităŃi, 1439 gospodării ale populaŃiei şi prelucrate 1979 buletine demografice.
În colaborare cu administraŃiile publice locale (primăriile), în luna decembrie a fost încheiată acŃiunea de colectare
online şi verificare a unui număr de 19 indicatori stabiliŃi de Institutul NaŃional de Statistică.
Datele obŃinute din prelucrarea cercetărilor statistice sunt puse la dispoziŃia utilizatorilor pe site-ul Institutului NaŃional
de Statistică http://www.insse.ro şi cel al DirecŃiei JudeŃene de Statistică MehedinŃi http://www.mehedinti.insse.ro , prin
aplicaŃiile on-line gratuite :
- TEMPO – indicatori diseminaŃi pe domenii de activitate la nivel naŃional, macroregiuni, regiuni, judeŃe şi localităŃi;
- e-DEMOS – indicatori la nivel de unităŃi administrativ teritoriale (municipiu/oraş/comună) – accesibile de către
administraŃiile publice locale.

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 domeniile: câştiguri salariale, mişcarea naturală a populaŃiei,
autorizaŃii de construire eliberate pentru clădiri, turism) pe site-ul DirecŃiei JudeŃene de Statistică şi prin transmiterea
acestora către mass-media locală.
În cursul trimestrului IV al anului 2015 au fost soluŃionate 19 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,
categoriile de utilizatori fiind organe ale administraŃiei publice locale, agenŃi economici şi persoane fizice.
În cursul trimestrului IV, a început pregătirea şi verificarea datelor pentru următoarea ediŃie a Anuarului Statistic al
judeŃului MehedinŃi, cu serii de date pentru perioada 2009-2014.
Nevoile utilizatorilor sunt într-o continuă evoluŃie, marcate de schimbare şi de diversificare. Din acest motiv, este
necesară îmbunătăŃirea permanentă a metodelor, tehnicilor de lucru şi procedurilor bazate pe standarde profesionale
ştiinŃifice, a pregătirii profesionale a salariaŃilor din sistemul naŃional de statistică pentru a putea satisface cerinŃelor tuturor
categoriilor de utilizatori de date statistice.
Institutul NaŃional de Statistică, în calitate de producător de date statistice oficiale şi de responsabil de coordonarea
tuturor activităŃilor la nivel naŃional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către
atingerea unor performanŃe metodologice şi tehnice funcŃionale, recunoscute pe plan intern şi internaŃional, situate la un
nivel comparabil cu performanŃele celor mai avansate institute naŃionale de statistică din statele membre ale UE.
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Nr.
crt
0
1

2

4
5
6
7

9

AcŃiuni prevăzute a se realiza
în trimestrul IV 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.
Colectarea, procesarea,
validarea şi transmiterea
datelor către INS - sediul
central, pentru cercetările
statistice ce au finanŃare din
fonduri externe, conform
graficului cercetărilor
statistice.
Elaborarea şi publicarea
Buletinului Statistic lunar
Elaborarea şi publicarea
comunicatelor de presă
SoluŃionarea cererilor de date
statistice
Acordarea de asistenŃă
beneficiarilor de date statistice
în vederea utilizării bazei de
date online TEMPO de pe siteul INS
Acordarea de asistenŃă
respondenŃilor în vederea

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 IV 2015
4
Realizat

Motivul pe scurt al
nerealizării
5
-

DirecŃia JudeŃeană de
Statistică MehedinŃi

Conform
termenelor din
Graficul
cercetărilor
statistice

Realizat

-

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

Lunar

Realizat

-

Lunar

Realizat

-

Permanent

Realizat

-

Lunar – cu
ocazia
solicitărilor de
date statistice

Realizat

-

Lunar –
conform

Realizat

-

DirecŃia JudeŃeană de
Statistică MehedinŃi
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Nr.
crt
0

AcŃiuni prevăzute a se realiza
în trimestrul IV 2015
1
utilizării portalului esop pentru
introducerea datelor statistice

InstituŃia implicata în
realizarea acŃiunii
2

10

Colaborarea cu administraŃia
publică locală şi acordarea de
asistenŃă în vederea
introducerii datelor pentru
anul 2014 în sistemul online
eDemos
Actualizarea site-ului DirecŃiei
JudeŃene de Statistică
MehedinŃi
http://www.mehedinti.insse.ro

DirecŃia JudeŃeană de
Statistică MehedinŃi şi
AdministraŃia Publică
Locală

8

DirecŃia JudeŃeană de
Statistică MehedinŃi

Termen de
realizare
3
termenelor din
Graficul
cercetărilor
statistice
31 decembrie
2015

Stadiul realizării pe
trimestrul IV 2015
4

Motivul pe scurt al
nerealizării
5

Realizat

-

Permanent

Realizat

-

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

Nr.

AcŃiuni prevãzute a se realiza în trim.IV 2015

crt.

InstituŃia implicate

Termen de

Stadiul de

în realizarea

realizare

implementare pe

acŃiunii
0
1.

1
Protejarea

consumatorilor

împotriva

riscului

de

a

trim.IV 2015

2

3

4

CJPC MehedinŃi

Permanent

Realizat

CJPC MehedinŃi

Permanent

Realizat

achiziŃiona produse periculoase sau de a li se presta
servicii care ar putea sã le afecteze viaŃa, sãnãtatea sau
securitatea.
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1.1.

Organizarea şi desfãşurarea de acŃiuni tematice de

control specifice, pentru evaluarea riscurilor la produsele,
potenŃial periculoase;
1.2.

Permanent

Realizat

CJPC MehedinŃi

Permanent

Realizat

CJPC MehedinŃi

Permanent

Realizat

CJPC MehedinŃi

Permanent

Realizat

CJPC MehedinŃi

Permanent

Realizat

CJPC MehedinŃi

Permanent

Realizat

Eficientizarea acŃiunilor de control prin verificarea

mãsurilor dispuse de comisari în documentele de control;
1.3.

CJPC MehedinŃi

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.
2.

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

informare a petiŃionarului, inclusiv prin poşta electronic.
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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 - 17 (modul de respectare a prevederilor legale privind deseurile de echipamente electrice si
electronice (DEEE) ;
- modul de comercializare si etichetare,prezentare si publicitate a painii,produselor de panificatie;verificarea modului de
respectare a prevederilor legale,conformitatea si modul de etichetare a gemurilor,jeleurilor si marmeladelor de fructe,precum
si a piureului
de castane indulcit,destinate consumului uman ;verificarea respectarii prevederilor legale,conformitatea si
modul de etichetare,prezentare si publicitate a laptelui de consum,a produselor lactate si unt ;
- verificarea respectarii prevederilor legale privind protectia consumatorilor in activitatea de service auto ;verificarea modului
de respectare a prevederilor legale privind buteliile GPL-tip aragaz in reteaua de distributie si in statiile de umplere ;
- verificarea respectarii prevederilor legale la comercializarea pneurilor noi ; verificarea prevederilor legale privind siguranta
jucariilor ;
- verificarea respectarii prevederilor legale,conformitatea si modul de etichetare,prezentare si publicitate a produselor
alimentare specifice sarbatorilor de iarna ;
- verificarea respectarii prevederilor legale,conformitatea si modul de etichetare,prezentare si publicitate a produselor din
carne ;
- verificarea respectarii prevederilor legale din domeniul protectiei consumatorilor la comercializarea ghirlandelor si
ornamentelor luminoase ;
- verificarea modului de respectare a prevederilor legale la comercializarea lumanarilor de decor ;
- verificarea respectării prevederilor legale privind protecția consumatorilor la comercializarea ochelarilor de vedere si
prestarea serviciului de montare a ochelarilor de vedere;
- verificarea respectării prevederilor legale privind protecția consumatorilor la comercializarea articolelor de îmbrăcăminte şi a
articolelor textile purtate sau uzate ;
- verificare a respectării prevederilor legale privind protecția consumatorilor în saloanele de masaj, întreținere corporală
(tratament şi machiaj cosmetic, manichiură, pedichiură şi epilare, piersing și tatuaj), coafură și frizerie ,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 352
valoare produse neconforme – 423000 lei
valoare produse oprite definitiv de la comercializare -1092 lei
valoare amenzi aplicate -795550 lei
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- valoare amenzi incasate – 91850 lei
- numar mediu comisari cu atributii de control – 7,3
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 3
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) – 5.
1.5 In trimestrul IV 2015 s-au prelevat un numar de probe pentru verificarea parametrilor declarati de producator din
care probe au fost neconforme .
Obiectivul 2
Solutionare reclamatii consumatori
- reclamatii inregistrate 179
- reclamatii solutionate 164
- reclamatii intemeiate 82
- valoare despagubiri
- 7381lei

Interne
Inspectoratul de PoliŃie al judeŃului MehedinŃi
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Nr.
Crt.

ACȚIUNEA

ENTITATEA
IMPLICATĂ ÎN
REALIZAREA
ACȚIUNII

TERMEN
DE
REALIZARE

STADIUL REALIZARII

1.Prevenirea corupŃiei

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

IPJ MEHEDINTI
Biroul
CONTROL
INTERN

Permanent

REALIZAT.
Prelucrarea în ședințele Consiliului de Conducere
a buletinelor informative – Acte de corupție fiind
aduse la cunoștința
întregului personal din
subordine
Implementarea măsurilor de prevenire/control
existente și suplimentare propuse pentru riscurile
de corupție identificate , descrise și evaluate
Monitorizarea modului de implementare a
măsurilor existente de prevenire/control precum
și a celor suplimentare

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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Permanent

Realizat
În trim.IV.2015, s-au intensificat activităŃile
în cooperare interinstituŃională fapt ce a condus
la descoperirea unui număr de 69 infracŃiuni.
În aceeaşi perioadă au fost finalizate
cercetările într-un număr de 74 dosare penale,
din care 9 RTUP, 21 clasare, 24 declinare ( 3

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
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urmare a săvârşirii unor astfel de fapte, ocazie cu
care s-a constatat un prejudiciu în valoare totală
de 23.166.825 lei, recuperândiu-se suma de
39.806.370 lei, astfel:
- Prejudiciul recuperat conform art.10 din
Lg.241/2005 = 13.000 lei
- Prejudiciul recuperat în numerar şi în cont
bancar – 117.250 lei
- Măsuri asigurătorii şi valoare bunuri
indisponibilizate – 39.676.120 lei
- Prejudiciul
recuperat
la
emiterea
rechizitoriilor – 1.290.656lei
În dosarele penale au fost dispuse măsuri
preventive faŃă de 19 persoane, respectiv control
judiciar.
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 6 infracŃiuni, fiind cercetate 8
persoane, 2 fiind reŃinute şi luându-se măsura
controlului judiciar faŃă de acestea. În urma
activităŃilor desfăşurate au fost confiscate
98.820 Ńigarete şi 4 litri alcool
Realizat
În trim.IV.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 27 actiuni şi
165 controale în domeniu, în parteneriat cu
A.N.A.F.,I.T.M.MehedinŃi,D.S.V. şi D.J.A..O.V.,
constatându-se 151 infracŃiuni, din care 52
infracŃiuni de evaziune fiscală, 10 infracŃiuni de
spălare bani, 7 infracŃiuni la regimul Codului
Vamal şi Codului Fiscal, fiind aplicate 128
sancŃiuni contravenŃionale, în valoare de
310.500 lei, valoarea bunurilor confiscate
fiind 9.368 lei.
3.Cooperare poliŃienească

Desfăşurarea de acŃiuni de prevenire a
delincventei juvenile, violentei, victimizare a
minorilor în mediul urban și rural

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

IPJ MEHEDINTI
Compartimentul
de Analiza si
Prevenire a
Criminalitatii

IPJ MEHEDINTI
Compartimentul
de Analiza si
Prevenire a
Criminalitatii
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săptămânal

lunar

Realizat prin acŃiuni organizate de CAPC, după
cum urmează :
- desfășurarea unui număr de 41 acțiuni în
scopul prevenirii delincvenței juvenile și
victimizării minorilor în unitățile de învățământ, la
care au participat 2770 elevi și 157 cadre
didactice.
Realizat prin acŃiuni organizate de CAPC si SOP,
după cum urmează:
- organizarea a 3 acțiuni proactive de
pregătire antivictimală și antiinfracțională a unui
număr de 1560 cetățeni prin campanii stradale,
caravane, adunări publice.

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

IPJ MEHEDINTI
Compartimentul
de Analiza si
Prevenire a
Criminalitatii

permanent

IPJ MEHEDINTI
Compartimentul
lunar
de Analiza si
Prevenire a
Criminalitatii
4.Trafic rutier mai sigur

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

Lunar

Realizat de CAPC prin :
- publicarea și apariția unui număr de 12
articole în presa scrisă, 15 interviuri acordate
posturilor TV, 2 intervenții radio privind
prevenirea delincvenței juvenile, a furturilor din
auto și locuințe, infracțiunilor comise cu violență,
infracțiunilor de înșelăciune prin metoda
ACCIDENTUL.
Realizat - prin participarea la 4 acțiuni de
prevenire a accidentelor rutiere în unități de
învățământ și patrule școlare

Executat la termenele stabilite si in zonele de risc
rezultate din analizele lunare.
100 (+9)
Au fost organizate acŃiuni pe principalele cauze
generatoare, aplicându-se următoarele sancŃiuni:
Viteza 1524 (+12), pietoni 312 (+39), biciclişti 29
(- 10), căruŃaşi 20 (+6)

Impunerea utilizării sistemelor de
IPJ MEHEDINTI
Au fost derulate 3 acŃiuni pe această linie,
siguranŃă/retenŃie de către toŃi ocupanŃii
Lunar
Serviciul Rutier
materializate într-un nr.de 792 sancŃiuni (+203)
autovehiculului
Dezvoltarea şi creşterea calităŃii activităŃilor
IPJ MEHEDINTI
ActivităŃile de educaŃie şi informare rutieră: au
Lunar
de informare şi educaŃie rutieră
Serviciul Rutier
fost derulate 30 activităŃi faŃă de 25 în anul 2014
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

IPJ MEHEDINTI
Structurile
poliŃiei de ordine
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Permanent

REALIZAT
În trimestrul IV 2015, la nivelul județului

fapte de natură penală , cu 81 mai multe faŃă de
cele 2480 sesizate în perioada similară din anul
2014 .
În mediul urban infracționalitatea
sesizată s-a diminuat cu 5,6%.
În anul 2015 la nivelul județului
Mehedinți au fost sesizate un număr de
10.339 fapte de natură penală , cu 167 mai
puține faŃă de cele 10.506 sesizate în anul
2014 , scăderea procentuală
fiind de
1,6%.
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

REALIZAT
IPJ MEHEDINTI
Structurile
poliŃiei de ordine
publică.

Săptămânal

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

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

IPJ MEHEDINTI
Structurile
poliŃiei de ordine
publică

Prevenirea şi combaterea infracŃiunilor ce
aduc atingere patrimoniului

IPJ MEHEDINTI
Serviciul de
investigaŃii
Criminale

Prevenirea şi combaterea infracŃiunilor ce
aduc atingere vieŃii şi integrităŃii fizice

IPJ MEHEDINTI
Serviciul de
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Zilnic

trimestrial

trimestrial

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
Au fost organizate şi executate 15 acŃiuni .
Realizat

Au fost organizate şi executate 4 acŃiuni
Realizat

Identificarea şi destructurarea grupărilor
infracŃionale nestructurate

Criminale
IPJ MEHEDINTI
Serviciul de
investigaŃii
Criminale

trimestrial

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

IPJ MEHEDINTI
Serviciul de
investigaŃii
Criminale

Trimestrial

Executarea cu operativitate a M.E.A

IPJ MEHEDINTI
Serviciul de
investigaŃii
Criminale

Trimestrial

Creşterea nivelului de pregătire profesională

IPJ MEHEDINTI
Serviciul de
investigaŃii
Criminale

Trimestrial

A fost destructurată o grupare cu 4 persoane
Realizat

A fost realizat permanent şi operativ, fiind
transmise un număr de 109 și primite un număr
de 118 mesaje operative și cereri de asistență
polițienească.
Realizat
Au fost puse în executare 7 mandate europene
de arestare
Realizat
Au fost efectuate instruiri săptămânale pe linia
însuşirii prevederilor
codului penal şi de
procedură penală și lunar pregătire profesională
cu cadrele structurii de investigații criminale
Realizat

IPJ MEHEDINTI
Serviciul Arme,
Realizat
Explozivi si
Permanent
Substante
Periculoase
6.Gestionarea resurselor materiale şi financiare

Creşterea eficienŃei activităŃilor preventivreactive în domeniul armelor, explozivilor,
substanŃelor periculoase

Realizat – prin monitorizare permanentă a RCVD
Monitorizarea permanentă şi efectuarea
intervenŃiilor necesare în vederea asigurării
funcŃionării reŃelei de comunicaŃii voce-date
până la nivelul posturilor de poliŃie.

IPJ MEHEDINTI
Serviciul
ComunicaŃii şi
Informatică

a fost asigurată funcționalitatea conexiunilor la
Permanent

nivelul polițiilor municipale, orășenești, secțiilor și
posturilor

de

promptitudine
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poliție,
în

intervenidu-se

remedierea

cu

deficiențelor

apărute.
Întreținere și reparații la rețeaua de fibră
optică, de la nivelul municipiului reședință de
județ, ce deservește structurile MAI.
ÎntreŃinerea echipamentelor informatice şi de
comunicaŃii şi asigurarea condiŃiilor de
funcŃionare optimă a acestora.

IPJ MEHEDINTI
Serviciul
ComunicaŃii şi
Informatică
IPJ MEHEDINTI
Serviciul
ComunicaŃii şi
Informatică

Permanent

Permanent

Realizat – în trimestrul IV 2015 rețeaua
metropolitană a funcționat fără probleme.

Realizat – pe trimestru IV 2015 au fost efectuate
lucrări de reparații și întreținere asupra
echipamentelor de comunicații și informatice
defecte asigurându-se funcționalitatea acestora.
Realizat – pe trimestru IV 2015 au fost
desfășurate activități de asistență tehnică și
consultanță

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

în

exploatarea

sistemelor

informatice,precum și administrare conturi pe
Permanent

aplicațiile SNRI. Datorită faptului că aplicația
IDENTITY MANAGER a fost nefuncțională nu s-au
putut efectua operațiuni de solicitare drepturi și
resetări

parole

pe

aplicațiile

IGPR

pentru

utilizatorii IPJ Mehedinți.
AchiziŃionarea de piese de schimb pentru
autovehiculele din dotarea unităŃii .

IPJ MEHEDINTI
Serviciul Logistic

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

IPJ MEHEDINTI
Serviciul Logistic

Permanent

Efectuarea în atelierul mecanic al unităŃii a
reviziilor tehnice, reparaŃiilor curente la
autovehiculele din dotare
Executarea cu firme specializate de lucrări

IPJ MEHEDINTI
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Permanent

Realizat – pe trimestrul IV 2015 la nivelul
inspectoratului au fost achiziŃionate piese de
schimb în valoare totală de 145.840 lei .
Realizat – pe trimestrul IV 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 18.868,55 lei .
Realizat – pe trimestrul IV 2015 la nivelul
atelierului unităŃii au fost efectuate 34 revizii
tehnice şi 62 reparații curente .
Realizat – pe trimestrul IV 2015 au fost necesare

de reparaŃii la clădirile aflate în
Serviciul Logistic
executarea de reparaŃii cu firme specializate la
administrarea unităŃii, la instalaŃiile electrice,
instalaŃiile sanitare , termice în valoare totală de
sanitare, termice.
37.778,39 lei.
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).
Planificarea personalului şi trimiterea
acestuia la cursuri de carieră
(perfecŃionare/pregătire/specializare/
capacitate) în vederea dobândirii/dezvoltării
competenŃelor profesionale şi întăririi
autorităŃii acestuia
TransparenŃă în politica de resurse umane,
motivare a personalului unităŃii să îşi
desfăşoare activitatea la parametri optimi,
reconsolidarea statutului poliŃistului şi
fermitate pe linie disciplinară, când este
cazul

IPJ MEHEDINTI
Serviciul Resurse
Umane

Permanent

Realizat prin activitati de consiliere
psihopedagogica a sefilor de grupe de pregatire;

Realizat –74 politisti au participat la cursuri în
trimestrul IV 2015;

IPJ MEHEDINTI
Serviciul Resurse
Umane

Permanent

Realizat – Urmare intrării în vigoare a HG
725/2015 la data de 14.09.2015, respectiv
reconsolidării statutului polițistului, pe trimestru
IV 2015 au fost reluate cercetările prealabile
amânate anterior, fiind aplicate cu fermitate
măsuri pe linie disciplinară conform noilor
reglementări;

Includerea în planul de pregătire a
personalului unităŃii a unor teme privind
IPJ MEHEDINTI
prevenirea şi combaterea corupŃiei în
Realizat – pe trimestru IV 2015 prin dezbaterea
Serviciul Resurse Permanent
rândurile personalului Ministerul Afacerilor
temelor la sedintele de pregatire lunara;
Umane
Interne, noile coduri-penal şi de procedură
penală
8.Creşterea transparenŃei instituŃionale
RelaŃionarea directă cu cetăŃenii,
amplificarea acŃiunilor mediatice şi a relaŃiilor

Lunar
IPJ MEHEDINTI
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Realizat - S-au întocmit 101 de buletine de
presă, 27 comunicate de presă şi 44 ştiri de

cu reprezentanŃii mass-media.

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

Serviciul Cabinet

IPJ MEHEDINTI
Serviciul Cabinet

Lunar

presă care au fost postate pe site-ul PoliŃiei
mehedinŃene, au fost organizate 2 conferinŃe
de presă şi 9 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 78 stiri referitoare la activitatea politiei
iar la posturile de televiziune locale si nationale
au fost difuzate un numar de 14 reportaje;
În trimestrul IV 2015, s-au primit şi soluŃionat 6
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 47 persoane.

SERVICIUL TERITORIAL AL POLIłIEI DE FRONTIERĂ MEHEDINłI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

realizarea acŃiunilor cuprinse în programul de guvernare structurile PoliŃiei de Frontieră MehedinŃi au
acŃionat în trimestrul IV 2015 pentru:
Securizarea frontierei fluviale-frontieră externă a Uniunii Europene
Implementarea măsurilor şi sarcinilor care revin inspectoratului din strategiile sectoriale ale Ministerului Afacerilor
Interne şi Inspectoratul General al PoliŃiei de Frontieră .
Prevenirea şi combaterea migraŃiei ilegale şi infracŃionalităŃii transfrontaliere.
Cunoaşterea şi aplicarea unitară a reglementărilor juridice interne şi europene în activitatea de supraveghere şi control
la trecerea frontierei.
PerfecŃionarea relaŃiilor de colaborare şi cooperare interne şi internaŃionale.
Pregătirea profesională a personalului, în concordanŃă cu noul cadru legislativ şi prevederile Manualului Schengen.
Dezvoltarea parteneriatului cu societatea civilă, cu accent asupra relaŃiilor cu mass-media.
ÎmbunătăŃirea imaginii poliŃiei de frontieră.
Atragerea sprijinului populaŃiei din zona de frontieră, prin activităŃi şi acŃiuni concrete, credibile.
Reabilitarea tehnico- materială a structurilor şi asigurarea unor condiŃii decente de muncă.
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Au fost desfăşurate şedinŃe periodice de analiză activităŃii, schimburi de date şi informaŃii cu autorităŃile naŃionale cu atribuŃii
la frontieră.
Au fost organizate şi executate în cooperare un număr de 1016 acŃiuni specifice poliŃiei de frontieră în cadrul cărora s-au
executat 2120 de misuni.
Au fost executate 427 de misiuni de patrulare în sistem integrat cu poliŃia şi jandarmeria din judeŃul MehedinŃi pentru
menŃinerea ordinii şi siguranŃei publice în zona de frontieră.
A participat la acŃiuni sub egida Frontex în Polonia un număr un politist de de frontieră.

Nr
crt

AcŃiuni prevăzute a se realiza în
trimestrul
IV 2015

1

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

2

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

3

Creşterea siguranŃei cetăŃeanului
prin combaterea fenomenului
infracŃional stradal, precum şi prin
creşterea siguranŃei civice în zona
instituŃiilor de învăŃământ
preuniversitar.
Dezvoltarea cooperării interinstituŃionale pe teritoriul naŃional
prin îmbunătățirea schimbului de
date şi informaŃii între autorităŃile
naŃionale cu atribuŃii în gestionarea
aspectelor legate de circulaŃia

4

InstituŃia
implicată în
relizarea
acŃiunii
Serviciul
Teritorial al
PoliŃiei de
Frontieră
Turnu Severin
Serviciul
Teritorial al
PoliŃiei de
Frontieră
Turnu Severin
Serviciul
Teritorial al
PoliŃiei de
Frontieră
Turnu Severin

Termen de
realizare

Stadiul de implementare pe
trimestrul IV 2015

Motivul pe
scurt al
nerealizării

decembrie
2015

Structurile PoliŃiei de Frontieră
MehedinŃi au primit pentru folosirea
în serviciul de supraveghere şi
control aparatura de comunicatii.

-

decembrie
2015

Un politist de frontieră desfăşoară
misuni sub egida Frontex în Polonia.

-

decembrie
2015

Au fost organizate şi executate în
cooperare un număr de 1016 de
acŃiuni specifice poliŃiei de frontieră
în cadrul cărora s-au executat 2120
de misuni.

-

Serviciul
Teritorial al
PoliŃiei de
Frontieră
Turnu Severin

decembrie
2015

Au fost organizate şi desfăşurate un
număr de 26 şedinŃe de cooperare
comună cu autorităŃile poliŃieneşti
de frontieră din Republica Serbia şi
Republica Bulgaria.

-
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5

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

Serviciul
Teritorial al
PoliŃiei de
Frontieră
Turnu Severin

decembrie
2015

Au fost desfăşurate de către ofiŃerii
Seviciului JudeŃean AnticorupŃie
MehedinŃi un număr de 11 acŃiuni
de instruire preventivă de
combatere a corupŃiei în rândul
structurilor PoliŃiei de Frontieră
MehedinŃi.

-

INSPECTORATUL PENTRU SITUAłII DE URGENłĂ „DROBETA” AL JUDEłULUI MEHEDINłI

InstituŃia
Termen de
Stadiul realizării pe
Motivul pe scurt
implicată în
realizare
trimestrul III 2015
al nerealizării
realizarea
acŃiunii
Capitolul din Programul de Guvernare – INTERNE - managementul situaŃiilor de urgenŃă şi protecŃia
Nr.
crt.

AcŃiuni prevăzute a se
realiza în trimestrul
III 2015

infrastructurilor critice

1.

ÎmbunătăŃirea gradului
de pregătire a CLSU prin
instruiri efectuate pe
timpul controalelor de
prevenire, dar şi prin
efectuarea exerciŃiilor
bilunare pe flux
informaŃional, în cazul
producerii unor situaŃii
de urgenŃă.

I.S.U. “Drobeta”
Centrul operaŃional
judeŃean
Inspectia de
prevenire

Bilunar

În trimestrul III 2015, au fost
planificate 4 exerciŃii de
simulare privind verificarea
fluxului informaŃional decizional în cazul producerii
de inundaŃii la nivelul judeŃului,
fiind desfăşurat un exerciŃiu
de simulare la inundaŃii cu
tema „Verificarea fluxului

informaŃional-decizional în
cazul producerii de
inundaŃii pe bazinele
TopolniŃa -Bahna” cu
localităŃile Izvoru Bîrzii,
MalovăŃ şi IloviŃa, deoarece în
restul situaŃiilor au fost
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-

instituite de către ANM/INGHA
coduri meteo/hidro, fiind
situaŃii reale de fenomene
hidrometeorologice.
De asemenea, la nivelul
inspecŃiei de prevenire au fost
realizate un număr de 19
exerciŃii de alarmare la
localităŃi în situaŃii de
urgenŃă, astfel: în caz de
situaŃii de urgenŃă (Orşova,
Dubova, Dumbrava), de

incendii la fond forestier

2.

ÎmbunătăŃirea pregătirii
personalului unităŃii prin
participarea la cursuri de
perfecŃionare

I.S.U. “Drobeta”
Biroul Resurse
umane
ComandanŃii de
subunitati

Permanent pe
timpul anului

67

(Godeanu, EşelniŃa, Cireşu,
Bala), alunecări de teren (Dr.
Tr. Severin şi Broşteni),
inundaŃii (CorlăŃel, BrezniŃaMotru, Strehaia, Baia de
Aramă), precum şi incendii de
vegetaŃie uscată (Rogova,
Obîrşia de Cîmp,Dîrvari,
Devesel, Cujmir, Braniştea).
Pe parcursul trimestrului II
2015, un număr de 16 cadre
au participat la 6 tipuri de
cursuri de perfecŃionare:
- curs de perfecŃionare în
carieră a subofiŃerilor încadraŃi
la structurile de resurse umane
(2 subofiŃeri);
- curs de pregătire în vederea
obŃinerii titlului „specialist de
clasă alpinist-intervenŃie” (8
subofiŃeri);
- stadiu de pregătire în

-

informatică – Microsoft
PowerPoint (3 subofiŃeri);
- sesiunea de consolidare a
cunoştinŃelor şi de extindere a
competenŃelor formatorilor şi
asistenŃilor medicali
coordonatori SMURD (1
subofiŃer);
- program autorizat ANC
„Expert prevenire şi combatere
a corupŃiei” (1 ofiŃer);
- curs de specializare în
domeniul căutare-salvare în
medii CBRN (1subofiŃer).

Demararea unui program
de profilaxie psihologică

3.

“Adaptarea la solicitările
mediului socioprofesional – prevenirea
instalării stresului
posttraumatic” pentru

I.S.U. “Drobeta”
Biropul Resurse
umane
Psiholog

Februarie Decembrie

Pe parcursul trimestrului III
2015 nu a mai fost susŃinută
nicio temă din program în
cadrul subunităŃilor de
intervenŃie.

Trimestrial

În trimestrul al III lea, la
nivelul subunităŃilor din
organica Inspectoratului pentru
SituaŃii de UrgenŃă „DROBETA”
al JudeŃului MehedinŃi au fost
planificate, organizate şi

personalul operativ al
unităŃii.

4.

Creşterea capacităŃii de
reacŃie a structurilor
operative prin
organizarea şi
desfăşurarea de exerciŃii
cu forŃe şi mijloace în

I.S.U. “Drobeta”
Centrul operational
judeŃean
ComandanŃii de
subunitati

Psihologul unităŃii
a fost angrenat în
activitatea
de
evaluare
psihologică atât a
personalului
unităŃii, cât şi a
personalului
din
cadrul I.S.U. "CPT.
PUICĂ NICOLAE "
al jud. Argeş (în jur
de
800
de
angajaŃi), unitate
fără psiholog.
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desfăşurate un număr de
12 exerciŃii la nivelul
raioanelor de intervenŃie,
în care au fost implicate şi
structuri cu atribuŃii în
gestionarea situaŃiilor de
urgenŃă de la nivel local.
De asemenea, la nivelul
unităŃii a fost organizat

teren lunar cu fiecare
subunitate şi trimestrial
la nivel de unitate prin
angrenarea a cel puŃin
două subunităŃi

exerciŃiul
intern
de
conducere (EXFT), în caz de
accident rutier cu victime
multiple pe DN 6, pe raza
municipiului Orşova, în care
s-a activat Planul Roşu de
IntervenŃie
pentru
acordarea
asistenŃei
medicale de urgenŃă la
nivelul judeŃului MehedinŃi.

5.

PerfecŃionarea pregătirii
în gestionarea situaŃiilor
de urgenŃă prin
realizarea unei convocări
împreună cu salvatorii
Compartimentului
Salvamont din cadrul
Consiliului JudeŃean
MehedinŃi

Prim adjunct
inspector şef
Şef C.O.J
Centrul OperaŃional
JudeŃean
ComandanŃii de
subunităŃi

Obiectiv planificat în trimestrul
II 2015 şi replanificat pentru
luna iulie, datorită situaŃiei
operative.

TRIM II şi III
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Activitatea de recunoaştere a
traseelor turistice s-a efectuat
de către echipe mixte de
specialişti în căutare-salvare
victime din mediul montan din
cadrul I.S.U. „Drobeta”,
compartimentul Salvamont din
cadrul Consiliului JudeŃean şi
Geoparcul Platorul MehedinŃi în
perioada 03-08.07.2015.

Convocarea s-a încheiat cu un
exerciŃiu de salvare din mediul
montan în data de 09.07.2015,
ora 10:00.

6.

Constituirea unui poligon
de pregătire la nivelul
ISU Drobeta şi a
punctelor de
antrenament la nivelul
subunităŃilor, în funcŃie
de bugetul aprobat.

Prim adjunct
Şef C.O.J.
Şef serv.log.
Cdt. subunit.
Centrul operaŃional
judeŃean
Serviciul logistic

7.

Prevenirea si combaterea
corupŃiei personalului
unităŃii

I.S.U. “Drobeta”
Consilier
anticorupŃie

Permanent

8.

Gestionarea
patrimoniului
inspectoratului în scopul
evitării prejudiciilor şi
diminuării acestora

I.S.U. “Drobeta”
Serviciul
logistic

Permanent

TRIM II şi III
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La nivelul subunităŃilor de
intervenŃie, până la sfârşitul
trim. III 2015, au mai fost
finalizate şi poligonul de
pregătire de la Garda de
IntervenŃie nr. 3 Dubova,
precum şi punctele de
antrenament pregătire fizică de
la Garda de intervenŃie nr. 1
Orşova din cadrul
Detaşamentului de Pompieri
Orşova şi de la Pichetul de
Pompieri Strehaia.
Prezentarea, în cadrul
şedinŃelor de pregătire
continuă, a cazurilor
instrumentate de către
Serviciul JudeŃean AnticorupŃie
MehedinŃi şi de către alte
structuri ale DirecŃiei Generale
AnticorupŃie.
Realizat

CENTRUL DE PREVENIRE, EVALUARE ŞI CONSILIERE ANTIDROG MEHEDINłI

Centrul 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-media.
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 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-media, prin promovarea spoturilor specifice campaniilor naŃionale, interviuri acordate de specialiştii Centrului.

Nr.crt

AcŃiuni prevăzute a se realiza în
trim. IV 2015

InstituŃia implicată
în realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

Stadiul de realizare pe
trim. IV 2015

1.

Prevenirea în şcoală
-mediul preşcolar-

CPECA MehedinŃi
CJRAE MehedinŃi
GrădiniŃa nr. 2

decembrie

Implementarea proiectului de
prevenire ,,KID” la GrădiniŃa
nr. 2 din Dr.Tr.Severin; s-au
desfăşurat 6 activităŃi, la care
au participat 31 de preşcolari
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Motivul pe
scurt al
nerealizării

şi 3 cadre didactice.

Prevenirea în şcoală
- mediul preuniversitar-

Prevenirea în şcoală
- mediul preuniversitar-

Implementarea proiectelor de
prevenire naŃionale şi locale:

CPECA MehedinŃi
ISJ MehedinŃi
IPJ MehedinŃi,
IJJ MehedinŃi,
DJST MehedinŃi
DGASPC MehedinŃi,
CJRAE MehedinŃi.

decembrie

CPECA MehedinŃi
CJRAE MehedinŃi

30 octombrie

,,De la egal la egal voluntar”,
,,Proiectului de prevenire a
consumului de droguri şi a
traficului de persoane în
rândul tinerilor”, ,,FRED GOES
NET”, ,,Fii independent, nu
dependent”.
În cadrul proiectelor s-au
desfăşurat 26 de activităŃi la
care au participat 1266 de
elevi, 54 cadre didactice şi au
fost
distribuite
107
de
materiale informative.

Organizarea la nivel local a
unui seminar cu tema ,,Bune

practici
în
prevenirea
consumului de droguri în
mediul şcolar” – au participat
19 consilieri şcolari.
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Prevenirea în şcoală
- mediul preuniversitar-

CPECA MehedinŃi
IPJ MehedinŃi

1 octombrie

Săptămâna
criminalitătii

prevenirii

Activitatea de informare s-a
desfăşurat la Colegiul Tehnic
,,Decebal”,la care au participat
178 de elevi, 9 cadre
didactice; s-au distribuit 25
materiale informative.

19 noiembrie

CPECA MehedinŃi

Marcarea ,,Zilei NaŃionale
fără Tutun” - Desfăşurarea a
3 activităŃi de informare –
sensibilizare –conştientizare a
elevilor în mediul şcolar, la
Colegiul NaŃional ,,Traian’’,
Liceul de Arte ,,I.Ş.Paulian’’.
La activităŃi au participat 154
de elevi, 8 cadre didactice şi 2
voluntari CPECA.
Au fost distribuite 120 pliante
cu tematică specifică şi 22
afişe.

,,19 zile de
activism pentru prevenirea
violenŃei împotriva copiilor
şi tinerilor”.
Campania

octombrie

CPECA MehedinŃi
Prevenirea în şcoală
- mediul preuniversitar-

Activitatea s-a desfăşurat la
Colegiul NaŃional ,,Traian’’.
La activitate au participat 32
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de elevi, 1 cadru didactic şi 5
voluntari CPECA.

Prevenire în şcoală
-mediul universitar-

CPECA MehedinŃi
Facultatea de
Economie şi
Administrare a
Afacerilor.

CPECA MehedinŃi
Facultatea de
Economie şi
Administrare a
Afacerilor.
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decembrie

Implementarea
proiectului
local de prevenire în mediul
universitar
,,Proactiv 2” –
s-au desfăşurat 2 activităŃi la
care
au
participat
64
studenŃi,2 cadre didactice şi
au fost distribuite 30 materiale
informative.

decembrie

ActivităŃi
punctuale:
s-au
desfăşurat 2 activităŃi la care
au participat 48 studenŃi şi 4
cadre didactice.

2.

Prevenire în comunitate

CPECA MehedinŃi,
Centrul Regional de
Formare Profesională a
AdulŃilor MehedinŃi

decembrie

decembrie

Prevenire în comunitate

Implementarea
proiectului
local
de prevenire în
comunitate ,,Info alcool’’
Desfăşurarea a 6 activităŃi de
informare, la sediul Centrului,
la care au participat 105
persoane din comunitate şi au
fost distribuite 90 materiale
informative.

Implementarea proiectului de
prevenire
în
comunitate,

,,Safe’’,
în parteneriat cu Penitenciarul
Drobeta Turnu Severin
Desfăşurarea a 2 activităŃi de
informare, la care au participat
13 persoane privative de
libertate.

CPECA MehedinŃi

Prevenire în comunitate

Penitenciarul Drobeta
Turnu Severin

decembrie
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Implementarea proiectului de
prevenire a consumului de
alcool la locul de muncă,

,,Fii

informat!”,
în
parteneriat cu S.C. Vigilent
Security
S.A.
şi
S.C.
SEVERNAV S.R.L.
Desfăşurarea a 2 activităŃi de
informare, la care au participat
30
lucrători şi au fost
distribuite
17
materiale
informative.

CPECA MehedinŃi

ActivităŃi cu voluntarii
Prevenire în comunitate

decembrie
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Au fost încheiate 14 contracte
de voluntariat.
S –au desfăşurat 2 activităŃi la
care au participat 32 de
voluntari.
Activitatea de promovare a
serviciilor
de
voluntariat
antidrog
s-a desfăşurat la
sediul Palatului Adnministrativ.
Consiliul JudeŃean MehedinŃi a
acordat premii voluntarilor
CPECA MehedinŃi, iar CPECA

MehedinŃi a acordat diplome.
La activitate au participat
Prefectul JudeŃului MehedinŃi şi
Directorul
Executiv
al
Consiliului JudeŃean MehedinŃi.

CPECA MehedinŃi

decembrie

Prevenire în comunitate

Participarea
la
întâlnirea
publică privind
decernarea
premiilor în cadrul
,,Galei

Sportului
şi
Tineretului
MehedinŃean 2015”.
CPECA MehedinŃi a fost
premiat, pentru colaborare în
anul 2015, de către DJST
MehedinŃi.

decembrie

Prevenire în comunitate

Participarea
coordonatorului
CPECA MehedinŃi la întâlnirea
publică,
în
vederea
implementării ,,Strategiei de

reintegrare
socială
a
persoanelor
private
de
libertate”, organizată de către

Prevenire în comunitate
decembrie

CPECA MehedinŃi
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Penitenciarul Drobeta Turnu
Severin,
la
sediul
Penitenciarul Drobeta Turnu
Severin.
Participarea
coordonatorului
CPECA MehedinŃi la procesul
de consultare publică a
Strategiei de branding a

judeŃului MehedinŃi, activitate
organizată de către Consiliul
JudeŃean MehedinŃi, la Sala
Mare de ŞedinŃe a Consiliului
JudeŃean.

DJST MehedinŃi

Prevenire în comunitate
decembrie

Activitatea s-a desfăşurat la
sediul Şcolii de PerfecŃionare
a Cadrelor PoliŃiei de Frontieră
şi au participat 30 de poliŃişti.

CPECA MehedinŃi
Prevenire în comunitate

Penitenciarul Drobeta
Turnu Severin

decembrie

CPECA MehedinŃi
Consiliul JudeŃean
MehedinŃi
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Participarea
la
ConferiŃa
organizată de către Episcopia
Severinului
şi
Strehaiei,
AsociaŃia
Filantropia
la
finalizarea
proiectului
,,Împreună activi şi solidari”

CPECA MehedinŃi
Scoala de PerfecŃionare
a Cadrelor PoliŃiei de
Frontieră

CPECA MehedinŃi
Episcopia Severinului şi
Strehaiei
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3.

Colaborare interinstituŃională încheierea de protocoale de colaborare.

4

5

Identificarea, atragerea şi motivarea
consumatorilor de droguri în vederea
includerii în serviciile de asistenŃă
specializată

ÎmbunătăŃirea capacităŃii de furnizor de
formare şi de resurse documentare în
domeniul drogurilor

decembrie

CPECA MehedinŃi

decembrie

CPECA MehedinŃi
CJRAE MehedinŃi

decembrie

CPECA MehedinŃi
DGASPC MehedinŃi

A fost întocmită Nota de
fundamentare
privind
încheierea protocolului
de
colaborare cu Casa Corpului
Didactic MehedinŃi .
Implementarea
proiectului
,,Libertatem”, în parteneriat cu
CJRAE MehedinŃi, Cabinetul
Medical Individual dr. MorŃun
Monica, Cabinetul Medical
Individual
,,Flavimed”,
Cabinetul Medical Individual
dr. Tănasie Simona.
Desfăşurarea a 6 activităŃi de
informare, la care au participat
146 elevi şi au fost distribuite
40 materiale informative.
ActivităŃile s-au desfăşurat la
Colegiul
NaŃional,,Traian’’,
Colegiul
Tehnic,,Decebal’’,
Colegiul
NaŃional
,,Ghe.łiŃeica’’,
Colegiul
Tehnic,,Domnu lTudor’’
Desfăşurarea unei sesiuni de
informare-documentare
a
asistenŃilor
sociali
şi
a
lucrătorilor sociali din cadrul
DGASPC MehedinŃi, la sediul
DGASPC MehedinŃi – conform

,,Graficului
informare.
documentare şi derulare stagii
de practică în domeniul
drogurilor pentru anul 2015”.
6.

Colectarea informaŃiilor privind urgenŃele

CPECA MehedinŃi

lunar
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InformaŃiile, privind urgenŃele

medicale datorate consumului de
droguri, conform fişei de urgenŃă.

Spitalul JudeŃean de
UrgenŃă Drobeta Turnu
Severin

medicale datorate consumului
de droguri, conform fişei de
urgenŃă - 5 fişe de urgenŃă .

Asigurarea managementului de caz prin
7.

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

CPECA MehedinŃi

permanent

8.

Acordarea serviciilor de examinare şi
consiliere medicală, psihologică şi socială
individuală

CPECA MehedinŃi

permanent

9.

Realizarea, în baza solicitării
procurorului, a evaluării consumatorului,
în scopul includerii acestuia în circuitul
integrat de asistenŃă a persoanelor
consumatoare de droguri.

CPECA MehedinŃi
D.I.I.C.O.T.

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

10.

Cooperarea cu furnizorii de servicii
medicale, sociale şi psihologice în
vederea implementării planului
individualizat de asistenŃă

CPECA MehedinŃi,
Ori de câte ori este
Spitalul JudeŃean de
nevoie
UrgenŃă Drobeta Turnu
Severin, Serviciul de
ProbaŃiune de pe lângă
Tribunalul
Dr.Tr.Severin, Centrul
Medical al
Inspectoratului
JudeŃean de PoliŃie
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Managementul de caz a fost
asigurat
pentru
fiecare
beneficiar – 10 şedinŃe de
management de caz.

Au fost acordate servicii de
examinare medicală, consiliere
psihologică
şi
socială
individuală: 55
intervenŃii
individuale, 4 evaluări pe arie
medicală,
psihologică
şi
socială, pentru 7 beneficiari;
s-au efectuat 3
testări
multidrog.
Nu au fost solicitări

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

MehedinŃi, Penitenciarul
Drobeta Turnu Severin.

Cap. X - MARI PROIECTE DE INFRASTRUCTURA
ANCPI are o structura organizatorica la nivel central, cu rol de reprezentare, coordonare si control si un Centru National
de Cartografie (CNC), la nivel judetean - oficii teritoriale (OCPI), iar la nivel local - birouri de cadastru si publicitate imobiliara
(BCPI), toate denumite in continuare institutii subordonate.
Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Mehedinti a fost 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 si in cadrul diferitelor operatiuni de publicitate imobiliara, in al
patrulea trimestru al anului 2015, un numar de 640 carti funciare.
De asemenea, au fost asociate in sistemul integrat de cadastru si carte funciara E-Terra, geometriile pentru un numar
de 464 de imobile, pentru care au fost convertite in format digital cartile funciare.
In domeniul fondului funciar, pe parcursul trimestrului IV, au fost redactate/emise un numar de 40 titluri de proprietate
pentru o suprafata de 102.41 ha, din care 39 titluri au fost emise pentru terenuri agricole in suprafata de 102.29 ha, iar un
titlu pentru terenuri silvice in suprafata de 0.12 ha.
In ceea ce priveste activitatea de cadastru si publicitate imobiliara, pe aceeasi perioada, au fost efectuate urmatoarele
activitati :
-au fost verificate si solutionate 2757 de cereri privind documentatii cadastrale;
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-au fost verificate si solutionate 40 documentatii tehnice;
-au fost verificate si solutionate 6 de cereri pentru scoatere din circuitul agricol;
-au fost solutionate 1044 de cereri privind furnizare de date de cadastru, geodezie si cartografie;
-au fost efectuate 34 verificari in teren, privind modul de realizare a documentatiilor cadastrale/tehnice de catre
persoanele fizice/juridice autorizate;
-au fost inregistrate si solutionate un numar de 15873 lucrari pe serviciul publicitate imobiliara si au fost convertite in
format electronic un numar de 640 carti funciare de pe hartie.
Veniturile realizate in perioada 01.10.2015-31.12.2015 au fost in suma de 921.090 lei din care : 170.251 lei
reprezentand venituri din activitatea de cadastru; 746.928 lei – venituri din activitatea de publicitate imobiliara; 1.250 lei –
venituri din solicitarile pentru avizele de scoatere din circuitul agricol; 2.661 lei – alte venituri. Pentru buna desfasurare a
activitatii economice s-au efectuat plati in valoare de 931.780 lei, dupa cum urmeaza : plati personal – 675.166 lei; plati
materiale – 209.184 lei; plati investitii – 47.430 lei

STADIUL INDEPLINIRII PLANULUI DE ACTIUNI PE ANUL 2015 PENTRU REALIZAREA IN JUDETUL MEHEDINTI
A OBIECTIVELOR CUPRINSE IN PROGRAMUL DE GUVERNARE, PE TRIMESTRUL IV 2015

Nr. Actiuni prevazute a se
crt realiza in trimestrul IV
2015
0

1

Institutia
implicata in
realizarea
actiunii
2

Termen de
realizare

Stadiul realizarii
pe trimestrul IV
2015

Motivul pe scurt al nerealizarii

3

4

5

83

1

2

3
4

5

Inregistrarea sistematica
in sistemul de cadastru si
carte funciara a
proprietatilor imobiliare
(introducerea cadastrului
unitar)
Facilitarea accesului la
informatiile despre
proprietati
Reducerea costurilor de
inregistrare
Simplificarea procedurilor
de receptie cadastrala si
inscriere in cartea funciara
Informatizarea completa a
sistemului de cadastru si
carte funciara

Partial implementat

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

Decembrie
2015

Imple-mentat

Geoportalul ANCPI

Decembrie
2015
Decembrie
2015

Neimple-mentat

Nemodifica-rea Ord. 39/2009

Imple-mentat

Ordinul 1340/2015 al Dir. Gen. al ANCPI

Decembrie
2015

Nefinalizat

Implementa-rea sistemului informatic ETerra 3

ANCPI/OCPI

Decembrie
2015

ANCPI/OCPI

ANCPI/OCPI
ANCPI/OCPI

ANCPI

Cap. X – MEDIU
AGENłIEI PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MEHEDINłI
Nr.
Crt

0
1.

Actiuni prevazute a se realiza in trim.IV
2015

1
Continuarea implementării prevederilor
Directivei Consiliului nr. 96/61/CE privind
prevenirea si controlul integrat al poluării
(IPPC)

Instituția
implicată în realizarea
acŃiunii
2
APM Mehedinti
Agenti economici
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Termen de
realizare

3
permanent

Stadiul
realizarii pe
trim.IV
2015
4
Realizat

Motivul pe scurt al
nerealizarii

5
Nu este cazul

2.

3.

4.

5.

6.

7.

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
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 emisiilor de dioxid de sulf, oxizi
de azot si pulberi provenite de la instalaŃiile
mari de ardere
8.

9

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

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

anual

Realizat

Nu este cazul

anual

Realizat

Nu este cazul

APM Mehedinti
Alte institutii cu atributii de
mediu

anual

Realizat

Nu este cazul

APM Mehedinti

permanent

Realizat

Nu este cazul

APM Mehedinti
Alte institutii cu atributii de
mediu

permanent

Realizat

Nu este cazul

APM Mehedinti
Alte institutii cu atributii de
mediu

trimestrial

Realizat

Nu este cazul

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

Realizat

Nu este cazul

anual

Realizat

Nu este cazul

Alte institutii cu atributii de
mediu

privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje

economici

10

Monitorizarea
semestriala
a
extinderii APM Mehedinti
implementarii sistemului de colectare selectiva Alte institutii cu atributii de
la
nivelul
judetului,
concomitent
cu mediu
introducerea sau modernizarea serviciului de
colectare

semestrial

Realizat

Nu este cazul

11

Continuarea
implementării
prevederilor
Directivei Consiliului nr. 2002/96/CE privind
deşeurile de echipamente electrice şi
electronice (DEEE)
Continuarea
implementării
prevederilor
Directivei Consiliului nr. 2002/95/CE privind
restricŃiile de folosire a anumitor substanŃe
periculoase in echipamentele electrice si
electronice

APM Mehedinti
Alte institutii cu atributii de
mediu

permanent

Realizat

Nu este cazul

APM Mehedinti
Alte institutii cu atributii de
mediu

permanent

Realizat

Nu este cazul

Continuarea
implementării
prevederilor
Directivei
Directiva
96/59/CEE
privind
eliminarea bifenililor si trifenililor policloruraŃi
(PCB si PCT)
Continuarea
implementării
prevederilor
Regulamentului (CE) nr. 259/93 privind
supravegherea şi controlul transporturilor de
deşeuri în interiorul, înspre şi dinspre
Comunitatea Europeană
Continuarea
implementării
prevederilor
Regulamentului (CE) nr. 2150/2002 privind
statistica deseurilor
Continuarea
implementării
prevederilor
Directivei Consiliului nr. 94/63/CE privind
controlul emisiilor de compusi organici volatili
(COV) rezultati din depozitarea benzinei si
distributia sa de la terminale la statiile de

APM Mehedinti
Alte institutii cu atributii de
mediu

permanent

Realizat

Nu este cazul

APM Mehedinti
Alte institutii cu atributii de
mediu

permanent

Realizat

Nu este cazul

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

permanent

Realizat

Nu este cazul

permanent

Realizat

Nu este cazul

12

13

14

15

16

86

17

18

1.

2.

3.

4.

distributie a benzinei
Continuarea
implementării
prevederilor
Directivei Consiliului nr. 96/62/CE privind
evaluarea si managementul calităŃii aerului si
a directivelor fiice
Continuarea
implementării
prevederilor
Directivei 2002/49/CEE privind evaluarea şi
gestionarea zgomotului ambiental

APM Mehedinti
Alte institutii cu atributii de
mediu

permanent

Realizat

Nu este cazul

APM Mehedinti
Alte institutii cu atributii de
mediu

permanent

Realizat

Nu este cazul

permanent

Realizat

Nu este cazul

permanent

Realizat

Nu este cazul

Realizat

Nu este cazul

Realizat

Nu este cazul

Afaceri Europene
Politica de coeziune: menŃinerea actualelor APM MehedinŃi
obiective ale politicii de coeziune a UE şi
adaptarea acestora pentru perioada 20142020, astfel încât să se asigure accesul
României la fondurile europene necesare
susŃinerii dezvoltării economice şi sociale.
Promovarea şi implementarea Strategiei APM MehedinŃi
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
APM MehedinŃi
instituŃii cu atribuŃii privind protecŃia mediului
MenŃinerea actualelor obiective ale politicii de
coeziune a UE şi adaptarea acestora pentru APM MehedinŃi
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
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31.12.2015

31.12.2015

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

AcŃiuni prevăzute a se realiza în trimestrul IV 2015

InstituŃia implicată
în realizarea
acŃiunii

Termen de
realizare

0
1.

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).

2
GNM- Serviciul
Comisariatul
JudeŃean
MehedinŃi

3
Trimestrul
IV 2015

GNM- Serviciul
Comisariatul
JudeŃean
MehedinŃi

Trimestrul
IV 2015

Realizat

GNM- Serviciul
Comisariatul
JudeŃean
MehedinŃi

Trimestrul
IV 2015

Realizat

GNM- Serviciul
Comisariatul
JudeŃean
MehedinŃi

Trimestrul
IV 2015

Realizat

- Verificarea respectării managementului deşeurilor cu

GNM- Serviciul

Trimestrul

Realizat

2.

3.

4.

5.
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Stadiul
realizării pe
trimestrul IV
2015
4
Realizat

Motivul pe
scurt al
nerealizării
5

6.

7.

8.

9.

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, 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.
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Comisariatul
JudeŃean
MehedinŃi

IV 2015

GNM- Serviciul
Comisariatul
JudeŃean
MehedinŃi

Trimestrul
IV 2015

Realizat

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

Trimestrul
IV 2015

Realizat

Trimestrul
IV 2015

Realizat

GNM- Serviciul
Comisariatul
JudeŃean
MehedinŃi

Trimestrul
IV 2015

Realizat

10.

- Verificarea respectării prevederilor legale referitoare
la CITES (comercializarea, creşterea, deŃinerea,
etichetarea).

11.

- 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.

12.

13.
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GNM- Serviciul
Comisariatul
JudeŃean
MehedinŃi
GNM- Serviciul
Comisariatul
JudeŃean
MehedinŃi

Trimestrul
IV 2015

Realizat

Trimestrul
IV 2015

Realizat

GNM- Serviciul
Comisariatul
JudeŃean
MehedinŃi

Trimestrul
IV 2015

Realizat

GNM- Serviciul
Comisariatul
JudeŃean
MehedinŃi

Trimestrul
IV 2015

Realizat

Cap. XII – MUNCĂ
1. În domeniul relaŃiilor de muncă
In trimestrul IV din 2015 acŃiunile întreprinse în vederea realizării obiectivelor din Programul de Guvernare s-au concretizat
în domeniul relaŃiilor de muncă, în:
Efectuarea de controale la 270 angajatori din municipiu şi din localităŃile judeŃului;
Identificarea a 9 angajatori care practica munca fără forme legale;
Depistarea a 14 persoane care prestau „muncă la negru”;
Aplicarea a 9 sancŃiuni contravenŃionale (amenzi în valoare totală de 140.000 lei) angajatorilor care
practicau munca nedeclarată ;
Aplicarea altor 94 sancŃiuni contravenŃionale (valoarea totală a amenzilor fiind de 12.000 lei) pentru
încălcarea altor prevederi legale prevăzute de Codul Muncii, republicat, Legea 108/1999, republicată, pentru
înfiinŃarea şi organizarea InspecŃiei Muncii, HG 500/2011 modificată şi completată, privind întocmirea şi
completarea registrului general de evidenŃă a salariaŃilor;
Dispunerea a 125 măsuri cu termene de realizare în vederea remedierilor deficienŃelor constatate în
aplicarea şi respectarea de către angajatori a prevederilor legale în vigoare;
Primirea şi rezolvarea a 53 de petiŃii cu privire la munca fără forme legale, neacordarea salariului, a
concediului de odihnă, vechime în muncă etc.
În trimestrul IV din anul 2015 au fost sancŃionaŃi 96 angajatori aplicându-se 103 sancŃiuni contravenŃionale, valoarea
totală a amenzilor fiind în sumă de 152.000 lei.
2. În domeniul securităŃii şi sănătăŃii în muncă
În domeniul securităŃii și sănătăŃii în muncă, în trimestrul IV al anului 2015, inspectorii de muncă din cadrul
Inspectoratului Teritorial de Muncă MehedinŃi a efectuat un număr de 244 inspecŃii de control, constatând 187 abateri de la
legislaŃia în vigoare, dispunând un număr de 187 măsuri pentru remedierea acestor deficienŃe.
Pentru abaterile constatate în acest domeniu s-au aplicat un număr de 187 sancŃiuni contravenŃionale din care 15
amenzi contravenŃionale în valoare de 121.000 lei.
În trim. IV al anului 2015 pe raza judeŃului nostru au avut loc 18 evenimente din care 4 eveniment încadrate ca
accidente ușoare 12 accidente cu incapacitate temporară de muncă, și 2 evenimente în care au decedat două persoane în curs
de cercetare.
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Nr
crt
0

1

AcŃiuni prevăzute a se realiza în trimestrul IV 2015

InstituŃia
implicată în
realizarea acŃiunii

1
2
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,
ITM MehedinŃi,
industria lemnului, comerŃ, pază, transport rutier de marfă şi
IPJ MehedinŃi, IJJ
persoane, cabinete medicale, fabricarea băuturilor alcoolice şi
MehedinŃi
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).

Termen de
realizare

Stadiul realizării pe trimestrul
IV 2015

3

4
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

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

92

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
nerealizări
i
5

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

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

ITM MehedinŃi

ITM MehedinŃi
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Trim.
I-IV

Trim.

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 prevederilor 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
Realizat Au fost efectuate
controale
tematice
privind
respectarea prevederilor HG nr.
1256/2011 de către agenŃii de
muncă temporară
Realizat În baza interogării

H.G. nr.500/2011 privind registrul general de evidenŃă a
salariaților, modificată şi completată.

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

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

ITM MehedinŃi

Trim.
I-IV

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

ITM MehedinŃi

Trim.
I-IV

Campanie naŃională de supravegherea pieŃei produselor
industriale din domeniul de competenŃă al InspecŃiei Muncii,

ITM MehedinŃi

Trim.
I-IV

15

94

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
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 S-a numit prin decizie
grupul de lucru, s-au întocmit
tematici privind tema
campaniei. In controalele
efectuate s-a verifică și acest
aspect. Nu s-au constatatat
neconformităŃi
Realizat În
trim. III s-a
terminat
campania,
s-au
completat chestionare de opinie
de către 309 elevi și 28 de
profesori din cadrul a tei colegii
tehnice din Dr. Tr. Severin.
Realizat În trim. IV au fost
efectuate
3 controale în

conform programului sectorial pentru anul 2015, coordonat de
către Comisia Europeană.

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
17
cadrul unităŃilor care au ca obiect de activitate întreŃinerea şi
repararea autovehiculelor cod CAEN 4520.

ITM MehedinŃi

Trim.
I- IV

16

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

ITM MehedinŃi
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campania de supraveghere
piaŃă și s-au verificat 83
produse. Nu s-au constatat
neconformităŃi
Realizat În trim. IV au fost
efectuate 4 controale de
verificare
a
modului
de
respectare a cerinŃelor minime
de securitate şi sănătate în
muncă la lucrările din domeniul
construcŃiilor, s-a constatat 1
deficienŃă, pentru care s-a
aplicat 1 avertisment.
Realizat În trim. IV au fost
efectuate 13 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. S-au constatat
7 neconformităŃi, pentru care sau aplicat 7 avertismente
Realizat În cursul anului 2015
s-a
realizat
pregătirea
campaniei, s-a numit grupul de
lucru iar un inspector din partea
ITM Mehedinti a participat la
controale in judeŃul Gorj,
conform arondării din cadrul
Metodologiei
transmisă
de
InspecŃia Muncii

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

21

Instruirea inspectorilor de muncă ce au atribuŃii în domeniul
supravegherii pieŃei pentru implementarea la nivel naŃional şi

ITM MehedinŃi

Trim.
I - IV
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Realizat În trim. IV s-a
continuat
actiunea,
s-au
analizat cele 70 de chestionare
completate de către angajatori
stabilindu-se unităŃile care vor
fi controlate de către inspectorii
de muncă în perioada iulienoiembrie 2015. Ȋn trim. IV sau efectuat 8 controale de
către inspectorii de muncă.
Realizat Cu ocazia controalelor
angajatorii sunt informaŃi si
instruiŃi referitor la importanŃa
evaluării
riscurilor
pentru
securitatea
şi
sănătatea
lucrătorilor.
S-au
distribuit
ghiduri
privind
evaluarea
riscurilor în microîntreprinderi și
întreprinderi mici puse la
dispoziŃie de InspecŃia Muncii
Ȋn trimestrul IV în controalele
efectuate s-a constatat că 6
unităŃi nu au realizat s-au nu
au revizuit evalurea riscurilor.
S-au dispus 6 măsuri și s-au
aplicat 6 avertismente.
Realizat Inspectorul de muncă
numit prin decizie, cu atribuŃii

utilizarea sistemului informatic ICSMS al Comisiei Europene.

in supravegherea pieŃei este în
contact
permanent
cu
inspectorii de muncă din Cadrul
InspecŃiei
Muncii
care
coordonează aceasta activitate.
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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.IV 2015
Potrivit statutului de organizare si functionare a agentiilor teritoriale, acestea asigura gestionarea eficienta a tuturor
fondurilor ce le administreaza, repartizate lunar potrivit fundamentarii, realizand activitatea de evidenta contabila a executiei
bugetare potrivit bugetului alocat.
Facem precizarea ca toate beneficiile sociale ce le deruleaza AJPIS Mehedinti se achita lunar catre beneficiari.
Tot in atributiile AJPIS Mehedinti este prevazuta si dirijarea catre primariile locale, respectiv DGASPC Mehedinti a
fondurilor necesare pentru efectuarea diverselor plati de competenta acestora ,dupa cum urmeaza :
*ajutoarelor pentru incalzirea locuintei pe perioada sezonului rece in sistem termic centralizat sau cu lemne ,carbuni sau
combustibili solizi, potrivit OUG nr.70/2011;
*indemnizatiile si alocatiile prevazute la art.58 alin.2-5 din Legea nr.448/2006 privind promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap.
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 IV al anului 2015, s-au asigurat beneficii sociale la un numar mediu de beneficiari dupa cum
urmeaza:alocatie de stat pentru copii-46.146 numar mediu de beneficiari; alocatie de plasament-565 numar mediu de
beneficiari ; indemnizatie pentru hrana hiv/sida-23 numar mediu de beneficiari;indemnizatie crestere copil-1200 numar mediu
de beneficiari; stimulent crestere copil -348 numar mediu de beneficiari; alocatie pentru sustinerea familiei-5654 numar mediu
de beneficiari; ajutoare sociale-7170 numar mediu de beneficiari; indemnizatii persoane cu handicap art. 31,32 OUG 111 /2010
-86 numar mediu de beneficiari, art.58 Legea 448/2006-31.232 beneficiari.
Tot in trimestrul IV al anului 2015, compartimentul de inspectie sociala a avut urmatoarele campanii:
1. Campanie de control pe accesibilitatile persoanelor cu dizabilitati.
2. Campanie privind controlul serviciilor sociale de dezvoltare prin programul operational regional.
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3. Campania pentru acordarea beneficiilor de asistenta sociala: alocatia pentru sustinerea familiei,
ajutor social si ajutoarele pentru incalzirea locuintei.
4. Controlul aplicarii prevederilor legale cuprinse la art.25 din Legea nr.17/2000 cu privire la calculul
contributiei datorate de beneficiarii apartinatori acestora pentru acoperirea costului serviciilor sociale
acordate in centre rezidentiale pentru persoane varstnice.
5. Controlul privind stabilirea si acordarea beneficiilor de asistenta sociala pentru sprijinirea persoanelor
cu nevoi speciale si a drepturilor banesti pentru asistentii personali.
Nr. crt.

1

2

3

4

5

AcŃiuni prevăzute a se realiza
în trimestrul IV 2015

Institutia
implicată în
realizare a
acŃiunii
Acordarea drepturilor prevăzute de
A.J.P.I.S. prin
Decretul-lege nr.118/1 990
Compartimentul:
- Juridic si
Contencios,
Dezbateri periodice pentru prezentarea A.J.P.I.S. prin
prevederilor actelor normative noi,
compartimentulspecifice domeniului de activitate
Juridic si
Contencios

Termen de
realizare

Stadiul de implementare pe
trimestrul IV 2015

31.12.2015

Realizat

31.12.2015

Realizat

Identificarea şi autorizarea furnizorilor A.J.P.I.S. prin
31.12.2015
de formare profesională a adulŃilor
Compartimentul
potrivit O.G. nr.129 /2000 şi O.G. nr.76/ Juridic si
2004 privind calificarea, recalificarea, Contencios
perfecŃionarea, specializarea adulŃilor în
strânsă legătură cu necesarul de forŃă
de muncă din judeŃ
Acordare consultanŃă furnizorilor de
A.J.P.I.S. prin
31.12.2015
formare profesională a adulŃilor
Compartimentul
Autorizare
,Formare
profesionala

Realizat

Monitorizarea activităŃii furnizorilor de

A.J.P.I.S. prin
99

31.12.2015

Realizat

Realizat

formare profesională a adulŃilor

6

7

8

Autorizare
,Formare
profesionala

Monitorizarea şi coordonarea,
31.12.2015
A.J.P.I.S. prin
organizarea examenelor de absolvire în Autorizare
urma cărora se vor elibera certificate de ,Formare
calificare sau de absolvire recunoscute profesionala
la nivel naŃional şi chiar internaŃional pe
baza convenŃiilor încheiate între
România şi Statele UE
31.12.2015
Aplicarea legislatiei privind acordarea si AJPIS prin :plata beneficiilor sociale precum si a
Serviciul de
programelor de finantare in domeniul Beneficii de
asistentei sociale ce se deruleaza
asistenta
sociala,Programe
de servicii
sociale,Incluziune
sociala si
Egalitate de
sanse
- Compartimentul
Economic,Financi
ar,Contabilitate,
Resurse umane,
Administrativ si
Achizitii publice
Verificarea indeplinirii conditiilor de
AJPIS prin :31.12.2015
eligibilitate privind stabilirea drepturilor Serviciul de
de beneficii sociale
Beneficii de
asistenta
sociala,Programe
de servicii
sociale,Incluziune
sociala si
100

Realizat

Realizat

Realizat

Egalitate de
sanse

9

10

-Compartimentul
Economic,Financi
ar,Contabilitate,R
esurse
umane,Administr
ativ si Achizitii
publice
31.12.2015
Asigurarea comunicarii permanente cu AJPIS prin :autoritatile ,institutiile si alte persoane Serviciul de
juridice cu responsabilitati in domeniul Beneficii de
social si in special cu autoritatile publice asistenta
locale,consiliul judetean si institutia
sociala,Programe
prefectului
de servicii
sociale,Incluziune
sociala si
Egalitate de
sanse
- Juridic si
Contencios,Autori
zare , Formare
profesionala
Colaborare la elaborarea planului
judeŃean pentru dezvoltarea strategiilor
locale de intervenŃie în sprijinul
persoanelor aflate în dificultate, inclusiv
la elaborarea şi actualizarea planului
judeŃean de combatere a excluziunii
sociale

31.12.2015
AJPIS prin :Serviciul de
Beneficii de
asistenta
sociala,Programe
de servicii
sociale,Incluziune
sociala si
Egalitate de
sanse
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Realizat

Realizat

11

Rezolvarea contestatiilor,sesizarilor si
reclamatiilor potrivit competentelor
legale

AJPIS prin :
31.12.2015
-Serviciul de
Beneficii de
asistenta
sociala,Programe
de servicii
sociale,Incluziune
sociala si
Egalitate de
sanse ;
- Compartimentul
Inspectie Sociala

Realizat

12

Fundamentarea si propunerea ANPIS a
proiectului bugetului incluzand fonduri
pentru functionare, pentru plata
beneficiilor sociale si implementarea
programelor de finantare in domeniul
asistentei sociale

31.12.2015
AJPIS prin :Serviciul de
Beneficii de
asistenta
sociala,Programe
de servicii
sociale,Incluziune
sociala si
Egalitate de
sanse

Realizat

13

Realizarea activitatii de evidenta
contabila a executiei bugetare pentru
bugetul alocat

31.12.2015
AJPIS prin :Serviciul de
Beneficii de
asistenta
sociala,Programe
de servicii
sociale,Incluziune
sociala si
Egalitate de
sanse

Realizat
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14

Identificarea situatiilor in care s-au
AJPIS prin :31.12.2015
efectuat plati necuvenite si recuperarea Compartimentul
sumelor respective, in conditiile legii
monitorizare si
recuperare
debite;
- Serviciul de
Beneficii de
asistenta
sociala,Programe
de servicii
sociale,Incluziune
sociala si
Egalitate de
sanse

Realizat

15

Raportarile statistice lunare,
trimestriale, anuale catre MMFPSPV

AJPIS prin :31.12.2015
Serviciul de
Beneficii de
asistenta
sociala,Programe
de servicii
sociale,Incluziune
sociala si
Egalitate de
sanse

Realizat

16

Urmarirea punerii in aplicare a
prevederilor legale privind beneficiile
sociale

AJPIS prin :31.12.2015
Serviciul de
Beneficii de
asistenta
sociala,Programe
de servicii
sociale,Incluziune
sociala si

Realizat

103

Egalitate de
sanse
17

18

19

20

Controlează şi monitorizează modul în
care sunt respectate prevederile legale
referitoare la administrarea fondurilor
pentru plata beneficiilor de asistenŃă
socială, precum şi a celor alocate
pentru susŃinerea şi dezvoltarea
serviciilor sociale, a proiectelor,
programelor şi politicilor din domeniu
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

AJPIS Mehedinti: 31.12.2015
Compartimentul
Inspectie Sociala

Realizat

AJPIS Mehedinti: 31.12.2015
Compartimentul
Inspectie Sociala

Realizat

AJPIS Mehedinti: 31.12.2015
Compartimentul
Inspectie Sociala

Realizat

AJPIS Mehedinti: 31.12.2015
Compartimentul
Inspectie Sociala

Realizat

CASA DE PENSII MEHEDINTI
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.
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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 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.
- 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.
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-

BASS
-

Nr.
crt
0
1

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
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.

AcŃiuni prevăzute a se realiza
în trimestrul IV 2015
1

InstituŃia implicata în
realizarea acŃiunii
2

Eficientizarea
activității
de Casa Judeteana de Pensii
soluționare a cererilor de
Mehedinti
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
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Termen de
realizare
3

Stadiul realizării pe
trimestrul IV 2015
4

Permanent

Realizat

Motivul pe scurt al
nerealizării
5

2

personalului
privind
modificările legislative
din
domeniul
propriu
de
competenŃă.
Revizuirea standardelor de Casa Judeteana de Pensii
timp pentru soluŃionarea unei
Mehedinti
cereri:

Permanent

Realizat

Permanent

Realizat

-reducerea numărului de cereri
soluționate peste termenul legal;

3

-reducerea timpului mediu de
soluționare a cererilor.
Elaborarea de comunicate, Casa Judeteana de Pensii
Mehedinti
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.
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Dezvoltarea
sistemului
de
comunicare bazat pe mijloace
electronice
şi
asigurarea
disponibilității
tuturor
informaŃiilor
necesare
pe
pagina web a instituŃiei.

4

5

Implementarea
sistemului
informatic de administrare a
proceselor
de
muncă
în
administrația
publică
prin
sistemul
work-flow
și
administrarea
avansată
a
documentelor.
Actualizarea şi diseminarea Casa Judeteana de Pensii
informaŃiilor
referitoare
la
Mehedinti
legislaŃia
europeană
în
domeniul
coordonării
sistemelor de securitate socială
și a acordurilor bilaterale de
securitate socială.
Eficientizarea
activităŃii
de Casa Judeteana de Pensii
acordare a prestaŃiilor pentru
Mehedinti
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
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Permanent

Realizat

Permanent

Realizat

profesionale.

6

7

8

9

10

Eficientizarea activităŃii privind
lucrătorii migranŃi beneficiari ai
sistemului de asigurare la
accidente de muncă şi boli
profesionale.
Aplicarea cu rigurozitate a Casa Judeteana de Pensii
normelor
procedurale
si
Mehedinti
criteriilor
medicale
pentru
stabilirea
gradului
de
invaliditate.
Îmbunătățirea
continuă
a Casa Judeteana de Pensii
sistemului informatic integrat
Mehedinti
care asigură furnizarea de
servicii
publice
electronice
beneficiarilor sistemului public
de pensii.
ÎmbunătăŃirea activităŃii de Casa Judeteana de Pensii
verificare
a deciziilor emise
Mehedinti
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 Casa Judeteana de Pensii
aspectelor
care
necesită
Mehedinti
clarificare unitară.
Acordarea indicilor de corecție Casa Judeteana de Pensii
pentru persoanele care fac
Mehedinti
obiectul O.U.G. nr. 68/2014,
prin preluare automată în
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Permanent

Realizat

Permanent

Realizat

Permanent

Realizat

Permanent

Realizat

28.05.2015

Realizat

sistem informatic.

11

12

13

Casa Judeteana de Pensii
Mehedinti
Analizarea
și
soluționarea
tuturor cazurilor care nu au
fost prelucrate automat în
sistem informatic de către
DIESC/CNPP.
Acordarea
drepturilor
de Casa Judeteana de Pensii
asigurări sociale lucrătorilor
Mehedinti
migranți.
Suprapuneri ale bazelor de Casa Judeteana de Pensii
Mehedinti
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 Casa Judeteana de Pensii
date proprii, precum şi cu cele
Mehedinti
ale autorităŃilor competente
pentru evidenŃa populaŃiei, în
vederea identificării unor astfel
de
cazuri,
procedând
la
măsurile necesare corectării
acestor situații.

Casa Judeteana de Pensii
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Permanent

Realizat

Permanent

Realizat

Permanent

Realizat

Permanent

Realizat

Permanent

Realizat

Raportarea lunară a situațiilor
identificate și corectate la
DIESC/CNPP.
14

15

16

17

18

Mehedinti

Raportarea lunară a situațiilor Casa Judeteana de Pensii
identificate
și
după
caz,
Mehedinti
corectate.
Actualizarea
operațiunilor Casa Judeteana de Pensii
specifice sistemului de control
Mehedinti
managerial (proceduri, riscuri,
etc.).

Permanent

Realizat

Permanent

Realizat

Dimensionarea
corectă
a Casa Judeteana de Pensii
necesarului lunar de fonduri
Mehedinti
solicitat la CNPP pentru plata
tuturor prestațiilor suportate
din BASS si BS.

Permanent

Realizat

Permanent

Realizat

Permanent

Realizat

Evaluarea
permanentă
a
soldului
în
vederea
disponibilizării/
suplimentării
fondurilor
către/ de către
CNPP.
Transmiterea cu celeritate a Casa Judeteana de Pensii
titlurilor
executorii
către
Mehedinti
serviciile specializate din cadrul
CTP, astfel încât, să se prevină
cazurile în care instituția este
executată silit.
Scăderea debitelor rezultate Casa Judeteana de Pensii
din plăŃi necuvenite
Mehedinti
Creşterea
numărului
de
persoane care primesc prestaŃii
prin cont bancar
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19

19

Organizarea de acŃiuni de Casa Judeteana de Pensii
Mehedinti
promovare/mediatizare
a
beneficiilor
asigurării
facultative, prin toate canalele
de comunicare.
Organizarea de acŃiuni de Casa Judeteana de Pensii
promovare/mediatizare
a
Mehedinti
beneficiilor
asigurării
facultative, prin toate canalele
de comunicare.

Permanent

Realizat

Permanent

Realizat

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 .
În trimestrul IV 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 ;
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- 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 .
Stadiul îndeplinirii Planului de AcŃiuni pe anul 2015 pentru realizarea obiectivelor derivate din
Programul de Guvernare în trimestrul IV 2015 ( dar şi a altor activităŃi specifice ) este prezentat în
anexa 1 .
Nr
crt

AcŃiuni prevăzute a se realiza
în
trimestrul IV 2015

Entitatea implicată
în
realizarea acŃiunii

Termen
de
realizare

0

1

2

3

AJOFM MehedinŃi

permanent

Stadiul de
implementare
în
trimestrul IV 2015
4

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
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Realizat
A fost transmis un
număr de 11.483
mandate către Poşta
Română şi câteva
bănci comerciale
pentru şomerii

Motivul pe
scurt al
nerealizării
5

- 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

indemnizaŃi .
Realizat
AJOFM MehedinŃi

AJOFM MehedinŃi

AJOFM MehedinŃi
AgenŃi economici

AJOFM MehedinŃi
AgenŃi economici

AJOFM MehedinŃi
AgenŃi economici

CRFPA MEHEDINłI
CRFPA DOLJ
AgenŃi economici
autorizaŃi
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permanent

Realizat
permanent Au fost înregistrate
1.970 dosare noi de
şomeri indemnizaŃi şi
1.272 de şomeri
neindemnizaŃi .
Realizat
31.12.2015 Au fost angajaŃi 81
absolvenŃi ai
diferitelor instituŃii de
învăŃământ .
Realizat
31.12.2015 Au fost angajaŃi 452
şomeri peste 45 ani
sau unici susŃinători
ai
familiilormonoparenta
le.
Realizat
31.12.2015
permanent Au fost mediate
pentru ocuparea unui
loc de muncă vacant
un număr de 3.638
persoane .
31.12.2015

Realizat
Au fost începute 23
cursuri de calificare /

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)
- cuprinderea în servicii de informare şi
consiliere privind cariera a unui număr total de
8.000 şomeri

AJOFM MehedinŃi va organiza în cursul anului
2015 în mod obligatoriu 2 burse ale locurilor
de muncă:
- bursa generală a locurilor de muncă în 24.04.
2015;
- bursa locurilor de muncă pentru absolvenŃii
instituŃiilor de învăŃământ preuniversitar şi
universitar în datade 25.09.2015;
- alte burse ale locurilor de muncă funcŃie de
cerinŃele de pe piata locală a forŃei de muncă.

- 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

recalificare, fiind
cuprinşi la acestea
496 şomeri .

AJOFM MehedinŃi

AJOFM MehedinŃi
AgenŃi economici

31.12.2015

Realizat

Au fost cuprinşi în
servicii de informare
şi consiliere
profesională 3.593
şomeri .
31.12.2015
Realizat
A fost organizată
bursa locurilor de
muncă pentru
absolvenŃi în data de
25.09.2015; ca
urmare a evaluării
finale a rezultatelor
obŃinute realizată la
sfârşitul lunii
octombrie 2015, au
fost angajate 63
persoane, din care 12
absolvenŃi ai
diferitelor forme de
învăŃământ.
Realizat

AJOFM MehedinŃi
AgenŃi economici,
şomeri beneficiari
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31.12.2015
În trimestrul IV 2015
a fost efectuat un
număr de 76

de prime de incadrare sau de instalare,
verificarea respectării prevederilor Legii nr
76/2002, cu modificările şi completările
ulterioare
Informarea, îndrumarea şi furnizarea de
informaŃii atât persoanelor interesate cu privire
la posibilitatea de a-şi căuta un loc de muncă
în străinătate cât şi angajatorilor care doresc
să recruteze personal din străintate prin
intermediul reŃelei EURES, reŃea de cooperare
între Comisia Europeană şi Serviciile Publice de
Ocupare din statele membre ale SpaŃiului
Economic European şi ElveŃia ; înregistrarea în
baza de date a persoanelor care doresc să-şi
caute un loc de muncă în SpaŃiul Economic
European şi ElveŃia .

controale.

AJOFM MehedinŃi

permanent

Realizat
Au existat solicitări
din partea unui
număr de 197
persoane, acestora
fiindu-le oferite
informaŃii privind
modalităŃile de
căutare a unui loc de
muncă în străinătate
şi locurile de muncă
disponibile în spaŃiul
economic european ;
aceste persoane au
venit la sediul
instituŃiei noastre sau
au cerut informaŃii
despre locuri de
muncă în străinătate
telefonic sau
electronic (mail,
accesare pagină
web).

De asemenea, există mai multe protocoale de colaborare cu diverse structuri organizatorice, unele dintre ele beneficiare ale
unor finanŃări obŃinute prin intermediul Fondului Social European, prin toate aceste activităŃi urmărindu-se, în final, creşterea
calităŃii serviciilor oferite şi a gradului de ocupare a forŃei de muncă în judeŃul MehedinŃi .
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Nr

EntităŃi

Persoana

implicate

responsab
ilă
director
executiv

Denumire
crt
1

2

3

Dezvoltarea relaŃiilor de cooperare între părŃi,
AJOFM
sprijinirea în mod gratuit şi reciproc, în condiŃiile
MehedinŃi
legii, realizarea comună a unor acŃiuni care să
ISJ
determine creşterea şanselor de ocupare a
MehedinŃi
tinerilor aflaŃi în căutarea unui loc de muncă
Contracte de finanŃare obŃinute prin intermediul
AJOFM
Fondului Social European şi AM POS DRU,
MehedinŃi
principalele obiective fiind creşterea şanselor
Centrul de
de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui ConsultanŃă
loc de muncă prin cuprinderea acestora in
şi
programe de ocupare şi formare profesională,
Management
care să le asigure diversificarea competenŃelor
al Proiectelor
profesionale în scopul asigurării mobilităŃii şi
EUROPROJE
reintegrării pe piaŃa muncii, creşterea gradului
CT Slatina
de ocupare a persoanelor aparŃinând unor
grupuri vulnerabile, persoane din mediul rural,
diminuarea şomajului de lungă durată şi
intensificarea măsurilor de stimulare a ocupării
în zonele care se confruntă cu probleme
economice şi sociale
Contractul de finanŃare POSDRU 2007-2013,
AJOFM
număr identificare ID 125723, principalele
MehedinŃi
obiective fiind creşterea şanselor de ocupare a Universitatea
persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă Politehnica
prin cuprinderea acestora in programe de
Timişoara
ocupare şi formare profesională, care să le
asigure diversificarea competenŃelor
profesionale în scopul asigurării mobilităŃii şi
reintegrării pe piaŃa muncii, creşterea gradului
de ocupare a persoanelor aparŃinând unor
grupuri vulnerabile, persoane din mediul rural,
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Perioada
de desfăşurare

permanent

director
executiv

Iunie 2014
Decembrie 2015

director
executiv

Mai 2014
Decembrie 2015

4

5

diminuarea şomajului de lungă durată şi
intensificarea măsurilor de stimulare a ocupării
în zonele care se confruntă cu probleme
economice şi sociale
Contractul de finanŃare POSDRU
130/5.1/G/126253, principalele obiective fiind
creşterea şanselor de ocupare a persoanelor
aflate în căutarea unui loc de muncă prin
cuprinderea acestora in programe de ocupare şi
formare profesională, care să le asigure
diversificarea competenŃelor profesionale în
scopul asigurării mobilităŃii şi reintegrării pe
piaŃa muncii, creşterea gradului de ocupare a
persoanelor aparŃinând unor grupuri vulnerabile,
persoane din mediul rural, diminuarea şomajului
de lungă durată şi intensificarea măsurilor de
stimulare a ocupării în zonele care se confruntă
cu probleme economice şi sociale
5

AJOFM
MehedinŃi
AsociaŃia
SCIENTIA
NEMUS
Drobeta
Turnu
Severin

director
executiv

Iulie 2014
Decembrie 2015

Protocol
colaborare
organizare
curs formare
profesională
„Lucrător în
creşterea
animalelor”
şi eliberare
certificate de
producător
agricol

AJOFM
MehedinŃi
Primăria
Baia de
Aramă

director executiv
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6

Protocol colaborare organizare curs formare
profesională „Lucrător în cultura plantelor” şi
eliberare certificate de producător agricol

7

Protocol colaborare organizare curs formare
profesională „Lucrător în cultura plantelor” şi
eliberare certificate de producător agricol

8

Protocol colaborare organizare curs formare
profesională „Lucrător în cultura plantelor” şi
eliberare certificate de producător agricol

9

Protocol de colaborare pentru facilitarea
accesului pe piaŃa muncii a persoanelor cu
dizabilităŃi, oportunităŃi de angajare

10

Protocol de colaborare privind implementarea
proiectului “ Spune STOP inactivităŃii!”, ID
131155, contract POSDRU 125/5.1/S/131155,
principalele obiective fiind creşterea şanselor de
ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui
loc de muncă prin cuprinderea acestora in
programe de ocupare şi formare profesională,
care să le asigure diversificarea competenŃelor
profesionale în scopul asigurării mobilităŃii şi
reintegrării pe piaŃa muncii, creşterea gradului
de ocupare a persoanelor aparŃinând unor
grupuri vulnerabile, persoane din mediul rural,
diminuarea şomajului de lungă durată şi
intensificarea măsurilor de stimulare a ocupării
în zonele care se confruntă cu probleme

AJOFM
MehedinŃi
Primăria
Jiana
AJOFM
MehedinŃi
Primăria
CorlăŃel
AJOFM
MehedinŃi
Primăria
Cujmir
AJOFM
MehedinŃi
DGASPC
MehedinŃi
AJOFM
MehedinŃi
Episcopia
Severinului şi
Strehaiei
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director
executiv

Iulie 2014
Octombrie 2015

director
executiv

Septembrie 2014
Decembrie 2015

director
executiv

Octombrie 2014
Februarie 2016

director
executiv

Octombrie 2014
Octombrie 2016

director
executiv

Ianuarie 2015
Septembrie 2015

11

12

13

14

economice şi sociale
Protocol de colaborare privind implementarea
proiectului POSDRU, axa prioritară 6,
promovarea incluziunii sociale, a egalităŃii de
şanse pe piaŃa muncii, ID 134911, “Calificare
pentru dezvoltare şi şanse pentru femeiCALIFEM”
Protocol de colaborare pentru creşterea şanselor
de ocupare a persoanelor aparŃinând unor
categorii defavorizate (persoane beneficiare de
venit minim garantat, persoane cu nivel de
educaŃie/calificare redus, persoane supuse
riscului marginalizării sociale, absolvenŃi ai
instituŃiilor de învăŃământ şi altele asemenea),
sprijinirea angajatorilor în vederea încadrării în
muncă de personal calificat, promovarea
reciprocă a activităŃilor în scopul asigurării
informării persoanelor aflate în căutarea unui loc
de muncă şi/sau a angajatorilor de la nivel local,
regional sau naŃional, după caz
Facilitarea accesului la formare şi
integrare/reintegrare a persoanelor vulnerabile
pe piaŃa muncii (membrii familiilor, susŃinători ai
persoanelor dependente, în special persoane
vârstnice) în scopul evitării excluziunii sociale,
marginalizării şi discriminării
Sprijinirea, in mod gratuit, reciproc si in
conditiile legii, a elevilor din clasele terminale cu
prilejul derularii programului de actiuni in scoli “
De la scoala la viata profesionala spre cariera “,
în rândul elevilor din clasele terminale

AJOFM
MehedinŃi
Sindicatul
NaŃional al
FuncŃionarilo
r Publici
(SNFP)
ANOFM
AJOFM
MehedinŃi
AsociaŃia
Română a
AgenŃilor de
Muncă
TemporarăARAMT

director
executiv

Februarie 2015
Septembrie 2015

director
executiv

Februarie 2015
Februarie 2016

AJOFM
MehedinŃi
AsociaŃia
Catalactica
filiala
Teleorman
AJOFM
MehedinŃi
Colegiul
Tehnic de
Transporturi
Auto

director
executiv

August 2015
Octombrie 2015

director
executiv

Septembrie 2015
Iunie 2016
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Dezvoltarea de programe comune specifice
domeniului ocupational/educational

16

Colaborarea partilor semnatare pentru
indeplinirea obiectivului general al CLDPS
Mehedinti prin dialog social si antrenarea
raspunderii publice a celor implicati, la
armonizarea politicilor, strategiilor si actiunilor
concrete in domeniul educatiei si formarii
profesionale cu cerintele complexe, generale sau
specifice ale mediului economic, social si cultural
la nivel judetean si local
Acord de parteneriat pentru creşterea şanselor
de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui
loc de muncă prin cuprinderea acestora in
programe de ocupare şi formare profesională,
care să le asigure diversificarea competenŃelor
profesionale în scopul asigurării mobilităŃii şi
reintegrării pe piaŃa muncii, creşterea gradului
de ocupare a persoanelor aparŃinând unor
grupuri vulnerabile, persoane din mediul rural
Acord de parteneriat pentru creşterea şanselor
de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui
loc de muncă prin cuprinderea acestora in
programe de ocupare şi formare profesională,
care să le asigure diversificarea competenŃelor
profesionale în scopul asigurării mobilităŃii şi

17

18

Drobeta
Turnu
Severin
AJOFM
MehedinŃi
Casa
Corpului
Didactic
Mehedinti
AJOFM
MehedinŃi
Inspectoratul
Scolar
Judetean
Mehedinti

director
executiv

Octombrie 2015
Iunie 2016

director
executiv

Octombrie 2015
Octombrie 2021

AJOFM
MehedinŃi
SC Start
Educational
2000 SRL

director
executiv

Octombrie 2015
Octombrie 2018

AJOFM
MehedinŃi
Episcopia
Severinului si
Strehaiei

director
executiv

Octombrie 2015
Octombrie 2018
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reintegrării pe piaŃa muncii, creşterea gradului
de ocupare a persoanelor aparŃinând unor
grupuri vulnerabile, persoane din mediul rural
Acord de parteneriat pentru creşterea şanselor
de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui
loc de muncă prin cuprinderea acestora in
programe de ocupare şi formare profesională,
care să le asigure diversificarea competenŃelor
profesionale în scopul asigurării mobilităŃii şi
reintegrării pe piaŃa muncii, creşterea gradului
de ocupare a persoanelor aparŃinând unor
grupuri vulnerabile, persoane din mediul rural

Cap. XIII.

Nr.
crt.

1

AJOFM
MehedinŃi
SC PsihoExpert SRL

director
executiv

Octombrie 2015
Octombrie 2018

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

Institutia implicata
in realizarea
actiunii
Instituatia Prefectului
Mehedinti
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Persoana
responsabila
Compartimentul “Afaceri
Europene si Relatii
Internationale” din cadrul
Institutiei Prefectului
Mehedinti

Termen de
finalizare
31.12.2015

Cap. XIV -

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 IV 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 continu ,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 privind privind metodologiile 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 , efectuarea
anchetei epidemiologice cu luarea măsurilor ce s-au impus ,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 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 .
- Monitorizarea calităŃii apei destinată consumului uman în mediul urban şi rural şi a calităŃii apei de îmbăiere s-a concretizat in realizarea a
127 probe de apă pentru monitorizare de control si audit la instalaŃiile centrale , 10 probe de apă au fost recoltate şi trimise în vederea
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analizării la CRSP Timisoara -pentru monitorizare ,16 probe de apa de la fântanile publice si 126 controale igienico-sanitare la obiectivele de
mediu .
- S-a monitorizat sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală, centralizat şi raportat datele către CRSP Timişoara.
- Au fost raportate la CRSP-uri rezultatele metodologiilor de lucru privind Monitorizarea calitaŃii nutritive şi contaminării microbiologice a
produselor animale şi nonanimale .
- A fost supravegheat si raportat un focar de toxiinfectie alimentara ,au fost monitorizate 3 cazuri de intoxicatie acuta cu nitriti prin consum de
apa din fantana proprie si 1 caz de intoxicatie acuta neprofesionala cu produse chimice.
- Privind evaluarea manifestarilor de tip alergic si a factorilor de risc asociati din mediul de viata si munca s-au completat chestionarele cu
datele conform metodologiei
- S-au eliberat 56 notificari pentru documentațiile depuse ,s-au acordat asistenta de specialitate in cinci cazuri.
- S-a efecuat raportarea privind supravegherea efectelor asupra sanatatii asociate expunerii profesionale la agenti cancerigeni , bolilor
musculoscheletale in expunerea la efort fizic ridicat si manipularea de greutati,evaluarea expunerilor profesionale la solventi cu efect neuropatic
n-hexan , cuantificarea nivelului de stress ocupational si influenta acestuia asupra comportamentului socio-profesional ,expunerea profesionala
la radiatii ionizante.
- Nu au fost semnalate boli profesionale ,la cererea tertilor au fost realizate determinari: 36 noxe chimice ,12 pulberi ,176 microaeroflora ,264
teste salubritate .
- Au fost realizate un numar de 9 controale ale masurilor de radioprotectie in obiectivele nucleare medicale si industriale din judetul Mehedinti
- S-au efecutat masuratori ale eficacitatii ecranelor de protectie la radiatii 21 obiective nucleare;
- S-a urmarit efectuarea controlului medical obligatoriu la expusii profesional la radiatii ionizante, (nu au fost depistate cazuri de iesiri din
mediu din motive medicale);
- S-au recoltat un număr de 2 probe de apă reŃea Orşova şi Dr. Tr. Severin si o probă apă suprafaŃă Dunăre , o proba aliment care au fost
trimise la DSP Dolj laborator igiena radiațiilor pentru determinarea conținutului radioactiv.
Privind acŃiunea factorilor de risc din colectivitȊŃile de copii şi tineri :
-au fost efectuate 35 acŃiuni specifice de evaluare a stării de sănătate a copiilor şi adolescenŃilor din colectivităŃi;
- s-au centralizat si trimis la I.N.S.P. Bucureşti situatia privind triajul epidemiologic dupa vacanta din luna noiembrie 2015.
Pentru promovarea sanatatii s-au facut urmatoarele actiuni :
- Campanie IEC “Ziua Internationala a Varstnicului” , Luna Nationala de Informare despre Alimentatie si Nutritie , “Ziua Internationala de Lupta
impotriva Diabetului Zaharat” , “Ziua Europeana a Informarii despre Antibiotice”, “Ziua Mondiala fata Tutun” , “Ziua Mondiala anti HIV/SIDA” ,
Informarea despre Gripa.
- Activitatea serviciului de control in sanatate publica s-a concretizat in actiuni de control in urma carora au fost aplicate 36 sanctiuni din care:
21 amenzi in valoare de 31550 lei si 15 avertismente dupa cum urmeaza:
Actiune tematica de control privind verificarea respectarii dispozitiilor Legii 349/2002.
Numar total controale = 83
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Actiune tematica de verificare a unitatilor de invatamant in care se acorda lapte - corn
Numar total controale = 30
Actiune de control privind verificarea operatorilor economici care produc si comercializeaza produse
de paine, panificatie si patiserie.
Numar total controale =39
Actiune de control privind produsele biocide.
Numar total controale = 160
Actiune de control privind mediul de viata al populatiei.
Numar total controale = 108
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 = 115
Actiune de control privind deseurile cu potential contaminant.
Numar total controale = 37
Actiune de control privind verificarea sesizarilor cetatenilor de pe raza judetului.
Numar total controale = 51
Actiune temática de control in unitati de invatamant
Numar total controale = 54
Actiune temática de control in unitati sanitare cu exceptia spitalelor
Numar total controale = 57
Actiune tematica de control privind conditiile de aprovizionare cu apa potabila a localitatilor din mediul rural
Numar total
controale = 10
Actiuni temática de control privind verificarea conformitatii unitatilor de turism si tabere scolare
Numar total controale = 2
-S-a monitorizat activitatea medicala a unitatilor spitalicesti a caror management a fost transferat catre autoritatile publice locale.
-Pe trim IV 2015 fondurile pentru PN s-au solicitat in baza prevederilor bugetare .

Nrcrt

Actiuni prevazute a se realiza in
trimestrul
IV 2015

0
1
XIV. SĂNĂTATE
1
Evaluarea cabinetelor medicale privind
dotarea standard

Entitatea
implicata in
realizarea
actiunii
2
Directia de
Sanatate
Publica
Mehedinti

Termen de
realizare

Stadiul realizarii pe trimestrul IV
2015

Motivul pe scurt al
nerealizării

3

4

5

Permanent

Realizat
S-au infiintat in Drobeta Tr Severin
-un cabinet de boli infectioase
- 2 cabinete de medicina de familie
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2

4

5

6

7

8

Monitorizarea modului in care spitalele
respecta criteriile de calitate ale actului
medical;
Demararea efectivă a procesului de
acreditare a spitalelor astfel încât să
existe „un standard de spital" care să
asigure reguli şi condiŃii egale pentru
desfăşurarea activităŃii.
Coordoneaza si participa la identificarea
prioritatilor in asistenta mamei si
copilului cu scopul scaderii mortalitatii
infantile si cresterea natalitatii
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

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

Permanent
Realizat

Permanent
Realizat

Permanent

Permanent

Directia de
Sanatate
Publica
Mehedinti
DSP
Comp. Situatii

Trimestrial

Trimestrial
126

Realizat

Realizat

Realizat

Realizat

compartimentelor de primiri urgenta
precum si activitatea serviciului de
ambulanta

de Urgenta si
Managementul
asist. medicale
de urgenta
Permanent

9

Supravegherea si monitorizarea
activitatii de imunizare conform PNI

DSP Mehedinti

10

Permanent

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

11
Asigurarea functionării optime a
sistemului de alertă precoce si răspuns
rapid .

DSP Mehedinti

DSP Mehedinti
Spitale
Medicina
primara

Pana la noi
instructiuni
ale MS
127

- Verificarea activitătii de imunizare
la nivelul CMI
- 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 .
- Informarea tuturor unitatilor
sanitare privind metodele de
prevenire a bolilor transmisibile cu
potential de raspindire rapida
- Monitorizarea zilnică si

12

13
14

15

Permanent

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

DSP Mehedinti

Supravegherea si controlul epidemiologic
al infectiei HIV

DSP Mehedinti

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

Permanent
Permanent

DSP Mehedinti
DSP MehedinŃi

Trimestrul IV

128

săptamanală la nivelul judetului a
bolilor incluse in sistemul de alerta
precoce si raspuns rapid
- Supravegherea epidemiologica a
infectiilor nosocomiale in unitatile
sanitare, colectarea, validarea
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
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
- 127 probe de apă pentru
monitorizare de control si audit la
instalaŃiile centrale
- 10 probe de apă au fost
recoltate şi trimise în vederea
analizării la CRSP Timisoara -pentru
monitorizare
- au fost recoltate 16 probe de apa
de la fântanile publice din judet
- 126 controale igienico-sanitare la
obiectivele de mediu

16

17

18

Monitorizarea sistemului de gestionare a
deşeurilor rezultate din activitatea
medicală
Monitorizarea calitaŃii nutritive şi
contaminării microbiologice a produselor
animale şi nonanimale
Supravegherea focarului de toxiinfecție
alimentară

DSP MehedinŃi

Trimestrul IV

DSP MehedinŃi

Trimestrul IV

DSP MehedinŃi

Trimestrul IV

19

Monitorizarea cazurilor de intoxicaŃii
acute cu nitriŃi

DSP MehedinŃi

Trimestrul IV

20

Monitorizarea intoxicaŃiilor acute
neprofesionale cu produse chimice

DSP MehedinŃi

Trimestrul IV

21

Evaluarea manifestarilor de tip alergic si
a factorilor de risc asociati din mediul de
viata si munca
Elaborarea referatelor de avizare /
autorizare a proiectelor de construire,
amplasare, extindere, amenajare.

DSP MehedinŃi

Trimestrul IV

DSP MehedinŃi

Trimestrul IV

22

23

24

25

Supravegherea efectelor asupra sanatatii
asociate expunerii profesionale la agenti
cancerigeni
DSP Mehedinti
Bolile musculoscheletale in expunerea la
efort fizic ridicat si manipularea de DSP Mehedinti
greutati
Evaluarea expunerilor profesionale la
solventi cu efect neuropatic ( n-hexan )
DSP Mehedinti

Trimestrul IV
Trimestrul IV

Trimestrul IV
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Realizat
-centralizarea şi raportarea datelor
către CRSP Timişoara
Realizat
- au fost raportate la CRSP-uri
rezultatele metodologiilor de lucru
Realizat
- a fost raportată la INSP şi CRSP
Timişoara fişa OMS a focarului de
toxiinfecŃie alimentară
Realizat
- 3 cazuri de intoxicatie acuta cu
nitriti prin consum de apa din
fantana
Realizat
- 1 caz de intoxicatie acuta
neprofesionala cu produse chimice
Realizat

Realizat
- s-au eliberat 53 notificări pentru
documentațiile depuse, 5 asistenta
de specialitate.
Raportarea s-a efectuat la sfarsitul
trimestrului IV 2015
2 fise de raportare a datelor de la
agentii economici

Raportarea s-a efectuat la sfarsitul
trimestrului IV 2015

26

Cuantificarea nivelului de stress
ocupational si influenta acestuia
asupra comportamentului socioprofesional

27

Expunerea profesionala la
radiatii ionizante

28

29

30

DSP Mehedinti

Trimestrul IV

Raportarea s-a efectuat la sfarsitul
trimestrului IV 2015

DSP Mehedinti

Trimestrul IV

Raportarea s-a efectuat la sfarsitul
trimestrului IV 2015

Monitorizarea incidentei bolilor
profesionale si absenteismului medical
prin boala profesionala
DSP Mehedinti
Elaborarea referatelor de avizare /
autorizare a proiectelor de construire, DSP Mehedinti
amplasare,
extindere,
amenajare.
Medicina muncii
Noxe
profesionale(
fizice,chimice,
biologice ) cu impact in expunerea
profesionala
din
judetul DSP Mehedinti
Mehedinti,determinari
ce
au
fost
efectuate la cererea tertilor.

Colectarea, analiza şi raportarea datelor
privind monitorizarea stării de sănătate
în relaŃie cu expunerea profesională la
radiaŃii ionizante

DSP Mehedinti

In cursul trimestrului IV nu au fost
semnalate boli profesionale
Trimestrul IV
Trimestrul IV

Trimestrul IV

Trimestrul IV

31
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S-au eliberat 3 notificari pentru
documentatia depusa
Realizat
a.Determinari noxe chimice = 36
b.Determinari pulberi = 12
c. Determinari microaeroflora =
176
d. Determinari teste salubritate =
264

Realizat
- au fost realizate un numar de
9 controale ale masurilor de
radioprotectie in obiectivele
nucleare medicale si industriale
din judetul Mehedinti ;
- s-au efecutat masuratori ale
eficacitatii
ecranelor
de
protectie la radiatii 21obiective
nucleare;
s-a urmarit efectuarea

controlului medical obligatoriu
la expusii profesional la radiatii
ionizante, (nu au fost depistate
cazuri de iesiri din mediu din
motive medicale);
- s-au recoltat un număr de 2
probe de apă reŃea Orşova şi Dr.
Tr. Severin, 1 probă apă
suprafaŃă Dunăre si 1 proba
aliment.
Probele au fost trimise la DSP
Dolj laborator igiena radiațiilor
pentru
determinarea
conținutului radioactiv
AcŃiuni de inspecŃie privind acŃiunea
factorilor de risc din colectivitȊŃile
de copii şi tineri

DSP MehedinŃi

Trimestrul IV

Campanie IEC “Ziua Internationala a
Varstnicului”

DSP Mehedinti,
comp.
Evaluarea si
Promovarea
Sanatatii (EPS),
Clubul
Pensionarilor
Mehedinti (3),
media locala
DSP Mehedinti,

01.10 2015

32

33

34

Luna Nationala de Informare despre

10.2015
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Realizat
-au fost efectuate 35 acŃiuni
specifice de supraveghere a
conditiilor igienico sanitare din
colectivităŃile de copii si tineri;
- s-a centralizat si trimis la MS DGAMSP I.N.S.P. Bucureşti situatia
privind triajul epidemiologic dupa
vacanta din luna noiembrie 2015.
Realizat

Realizat

Alimentatie si Nutritie
Campanie IEC “Ziua Internationala de
Lupta impotriva Diabetului Zaharat”
35

36

37

Campanie “Ziua Europeana a Informarii
despre Antibiotice”
Campanie IEC “Ziua Mondiala fata
Tutun”

Campanie IEC “Ziua Mondiala anti
HIV/SIDA”
38

39

40

41

Campanie pentru Informarea despre
Gripa
Actiune tematica de control privind
verificarea respectarii dispozitiilor Legii
349/2002.
Actiune tematica de verificare a
unitatilor de invatamant in care se
acorda lapte - corn

comp. EPS, ISJ,
media locala
DSP Mehedinti,
comp. EPS,
Clubul
Pensionarilor
Mehedinti (2),
media locala.
DSP Mehedinti,
comp. EPS, ISJ,
media locala
DSP Mehedinti,
comp. EPS, ISJ,
media locala

14.11.2015

Realizat

18.11.2015

Realizat

20.11.2015

Realizat

DSP Mehedinti,
01.12.2015
comp. EPS, ISJ,
Filiala de Cruce
Rosie
Mehedinti,
media locala
DSP Mehedinti,
oct – dec
comp. EPS,
2015
media locala
Trimestrul
ȊȊServiciul
de Control in
IV
Sanatate
Publica
Trimestrul
ȊȊServiciul
de Control in
IV
Sanatate
Publica

Realizat

132

Realizat

Numar total controale = 83

Numar total controale = 30

42

43

44

45

46

47

Actiune de control privind verificarea
operatorilor economici care produc si
comercializeaza produse de paine,
panificatie si patiserie.
Actiune de control privind produsele
biocide.

Actiune de control privind mediul de
viata al populatiei.

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

Actiune de control privind deseurile cu
potential contaminant.
Actiune de control privind verificarea
sesizarilor cetatenilor de pe raza
judetului.

48

Actiune temática de control in unitati de
invatamant

49

Actiune temática de control in unitati
sanitare cu exceptia spitalelor

ȊȊServiciul
de Control in
Sanatate
Publica
ȊȊServiciul
de Control in
Sanatate
Publica
ȊȊServiciul
de Control in
Sanatate
Publica
ȊȊServiciul
de Control in
Sanatate
Publica

ȊȊServiciul
de Control in
Sanatate
Publica
ȊȊServiciul
de Control in
Sanatate
Publica
ȊȊServiciul
de Control in
Sanatate
ȊȊServiciul
de Control in
Sanatate

Trimestrul
IV

Numar total controale =39

Trimestrul
IV

Numar total controale = 160

Trimestrul
IV

Numar total controale = 108

Trimestrul
IV

Numar total controale = 115

Trimestrul
IV

Numar total controale = 37

Trimestrul
IV

Numar total controale = 51

Trimestrul
IV

Numar total controale = 54

Trimestrul
IV

Numar total controale = 57
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Publica

50

51

Actiune tematica
de control privind
conditiile de aprovizionare cu apa
potabila a localitatilor din mediul rural
Actiuni temática de control privind
verificarea conformitatii unitatilor de
turism si tabere scolare

52

Monitorizarea activitatii medicale a
unitatilor spitalicesti a caror
management a fost transferat catre
autoritatile publice locale

53

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

ȊȊServiciul
de Control in
Sanatate
Publica
ȊȊServiciul
de Control in
Sanatate
Publica
DSP MehedinŃi
Spitalele din
subordine

Trimestrul
IV

Numar total controale = 10

Trimestrul
IV

Numar total controale = 2

DSP MehedinŃi

Trimestrul IV Realizat in baza prevederilor
bugetare

Permanent

Realizat

DIRECłIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANłA ALIMENTELOR MEHEDINTI
Control Oficial Siguranta Alimentelor
Principalele obiective ale DirecŃiei Sanitare Veterinare şi pentru SiguranŃa Alimentelor MehedinŃi în domeniul siguranŃei alimentelor
de origine animala si nonanimala la nivel judeŃean au fost realizate in trim.IV după cum urmează :
- Implementarea şi verificarea modului în care este respectată legislaŃia în domeniul siguranŃei şi calităŃii alimentelor de origine animala si nonanimală şi a normelor unitare elaborate de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor s-a realizat cu respectarea
programului de control saptamanal,lunar si trimestrial stabilit la nivel de DSVSA Mehedinti;
- S-au efectuat 598 controale oficiale in unitati supuse controlului sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor, constand in inspectii si
prelevari de probe ,cat si in controale tematice dispuse de ANSVSA , fiind respectat programul lunar de control pe întreg lanŃul alimentar , de la
producerea materiilor prime până la consumator , în toate unitaŃile care produc, prelucrează, depozitează, transportă , valorifică şi
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comercializează produse şi subproduse alimentare de origine animala si non-animală , pentru verificarea modului în care sunt respectate
normele de producŃie şi comercializare a produselor alimentare şi s-au dispus ,după caz , măsurile ce se impun pentru remedierea deficienŃelor
în cazul constatării nerespectării legislaŃiei în domeniul siguranŃei alimentelor sau a oricărui risc ce poate periclita sănătatea publică şi/sau
interesele consumatorilor . Astfel au fost aplicate masuri constand in 13 amenzi in valoare de 12600 lei, 42 avertismente , 4 OSA ) fiind
identificate urmatoarele tipuri de neconformitati :
- nerespectarea normelor sanitare veterinare privind depozitarea produselor alimentare ;
- manipularea produselor alimentare cu incalcarea normelor sanitare veterinare ;
- ambalarea si etichetarea necorespunzatoare a produselor alimentare;
- nerespectarea normelor sanitare veterinare privind starea de intretinerea spatiilor de valorificare a produselor alimentare
- Asigurarea punctului de contact al Sistemului Rapid de Alertă pentru Alimente şi Furaje la nivel judeŃean s-a efectuat permanent fiind
gestionate toate alertele si notificarile de retragere , in urma anchetelor efectuate s-au aplicat masurile legale in vederea eliminarii riscurilor
privind siguranta alimentara;
- Depistarea principalelor boli transmisibile la om prin manipularea si consumul produselor de origine animala s-a realizat prin numarul de
inspectii si recoltari de probe raportat la numarul de animale taiate ( fiind sacrificate in abator un numar de 862 bovine de la care au fost
recoltate un numar de 511 probe pentru ESB, 1213 suine si 103 ovine de la care au fost recoltate un numar de 43 probe pentru EST).
In domeniul Antifrauda : Controale tematice cu IPJ Mehedinti , pe note de servicii transmise de ANSVSA ,la tirgurile de animale si in unitati
de procesare carne , comercializare carne in judetul Mehedinti ; controale pe note de serviciu in depozite alimentare , controale in unitati de
panificatie , controale in exploatatii neprofesionale de animale, efectuindu-se un numar de 51 controale in trimestrul IV pe anul 2015 . S-a
primit si s-au solutionat un numar de 13 sesizari pe trimestrul IV pe anul 2015.

Serviciul Control Oficial Siguranta Alimentelor
Nr.
Crt.

AcŃiuni prevăzute a se realiza Entitatea implicată în realizarea Termen de Stadiul
în trim.IV 2015
acŃiunii
realizare
implementare

de Motivul pe scurt al
nerealizării

pe trim.IV2015
1.

Implementarea şi verificarea -Serviciul Control Oficial Siguranta Permanent
respectării la nivelul judeŃului Alimentelor
MehedinŃi
a
legislaŃiei
naŃionale şi comunitare în
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100%

-

domeniul siguranŃei şi calitaŃii
alimentelor
Realizarea acŃiunilor de control -Serviciul Control Oficial Siguranta Permanent
cuprinse în Programul de Alimentelor
supraveghere şi control în
domeniul
siguranŃei
alimentelor aprobat anual de
ANSVSA

100%

-

2.

Organizarea
acŃiunilor
de -Serviciul Control Oficial Siguranta Conform
control tematic în conformitate Alimentelor
tematicilor
cu tematica transmisă de
transmise
A.N.S.V.S.A.

100%

-

3.

Coordonarea şi dezvoltarea la -Serviciul Control Oficial Siguranta Permanent
nivel judeŃean a Sistemului Alimentelor
Rapid
de
Alertă
pentru
Alimente şi Furaje

100%

-

Serviciul Catagrafie ,Inregistrare ,Evaluare,TRACES
Nr.
Crt.

AcŃiuni prevăzute a se realiza Entitatea implicată în realizarea Termen de Stadiul
în trim.I 2015
acŃiunii
realizare
implementare

de Motivul pe scurt al
nerealizării

pe trim.IV 2015
1

Implementarea şi verificarea Serviciul Catagrafie ,Inregistrare Permanent
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100%

-

respectării la nivelul judeŃului ,Evaluare,TRACES
MehedinŃi
a
legislaŃiei
naŃionale şi comunitare în
domeniul siguranŃei şi calitaŃii
alimentelor
2

Înregistrarea si autorizarea a Serviciul Catagrafie ,Inregistrare Permanent 100%
, conform
unităŃilor
de
vânzare
si ,Evaluare,TRACES
fabricare a alimentelor de
solicitărilor
operatorillo
origine animala non-animală
r

-

3

Inregistrare si autorizare a Serviciul Catagrafie ,Inregistrare Permanent 100%
, conform
fermelor si exploatatiilor de ,Evaluare,TRACES
animale,unitatilor
medical
solicitărilor
veterinare si a unitatilor
operatorillo
pentru
fabricarea
hranei
r
pentru animale

-

4

Realizare Program strategic

Serviciul Catagrafie ,Inregistrare 31.12.2015 100%
,Evaluare,TRACES

-

BIROUL ANTIFRAUDA
Nr.
crt.

Actiuni prevazute a se realiza Institutia implicata in realizarea Termen de Stadiul realizarii
in trim. IV2015
actiunii
realizare
Trim. IV 2015
Controale tematice cu IPJ si
alte institutii in piete,tirguri si

Trim

Biroul antifrauda
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IV

realizat

pe Motivul pe scurt al
nerealizarii
-

1

2

unitati
carne

de

comercializare

2015
IPJ

Organizarea de actiuni de Biroul Antifrauda
control
tematic
in
conformitate cu NS transmise
de ANSVSA

Trim
IV2015

Sesizari, petitii, reclamatii

Trim
2015

Biroul Antifrauda

3

IV

realizat

-

realizat

-

Cap. XV - TINERET SI SPORT
DIRECłIA JUDEłEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET MEHEDINłI
Având la bază calendarul competiŃional ş iPlanul de acŃiuni al DirecŃiei JudeŃene pentru Sport şi Tineret MehedinŃi pentru anul 2015, în
trimestrul IV 2015 am realizat un numar 16 de competiŃii sportive prevăzute pe programul ,,Sportul pentru ToŃi’’ ( Cupa de toamna, Crosul
toamnei, Miscarere creativa, Cupa 1 Decembrie, Cupa Revolutiei etc) şi programul ,,Promovarea Sportului de PerformanŃă’’.(Regata Orsova,
Regata Zoltan Benedek, Cupa Dunarii, Premierea sportivilor 2015 etc).
Aceste competiŃii au fost realizate impreună cu AsociaŃia JudeŃeană Sportul pentru ToŃi, Inspectoratul Şcolar, Primaria Dr.Tr.Severin, Primaria
Strehaia.
La aceste competitii au fost in jur de 6346 participanti la diverse activitati distractiv-educative, fotbal, volei, handbal, baschet, cros, tenis de
masa,sah,cros ,judo, kaiac-canoe, canotajetc).
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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.

STADIUL
DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE ACłIUNI PE ANUL 2015 PENTRU REALIZAREA IN JUD. MEHEDINTI A OBIECTIVELOR
CUPRINSE IN PROGRAMUL DE GUVERNARE 2013 – 2016, IN TRIM. IV 2015 - ACTIVITATE SPORTIVA

Nr.
Crt
.
0
1.

AcŃiuni prevăzute a se
realiza în Trim. IV 2015

Entitatea implicată în
realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

1
Miscare recreativa

2.

Cupa Cora

2
-DJST MH
-AJSPPT-MH
-DJST MH

3
01.1015.10.2015
17.10.2015

3.

Cupa de toamna

-DJST MH
-AJSPPT

15.1010.11.2015

Realizat

4.

Crosul Toamnei

-DJST MH
-AJSPPT

30.1012.11.2015

Realizat

5.

Cupa satelor

-DJST MH

27.1027.11.2015

Realizat

6.

Miscare recreativa

-DJST MH
-AJSPPT

02.1124.11.2015

Realizat

7.

Sport si sanatate

-DJST MH

24.1127.11.2015

Realizat

8.

Cupa 1 Decembrie

-DJST MH
-AJSPPT

24.1114.12.2015

Realizat
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Stadiul de
implementare pe
Trim. IV 2015
4
Realizat

Motivul pe scurt al nerealizării

Realizat

-

5
-

9.

Cupa de iarna

-DJST MH
-AJSPPT

07.1212.12.2015

Realizat

10
.

Cupa cartierelor-volei

-DJST MH
-AJSPPT

26.1118.12.2015

Realizat

11
.

Cupa Revolutiei

-DJST MH
-AJSPPT

14.1218.12.2015

Realizat

12
.

Regata Orsova-kaiac

-DJST MH
-CSS Orsova

31.1001.11.2015

Realizat

13
.

Regata Zoltan Benedek

-DJST MH
-CSS Orsova

31.1001.11.2015

Realizat

14
.

Cupa Cartierelor-fotbal

-DJST MH
-AJSPPT

20.1127.11.2015

Realizat

15
.

Cupa Dunarii-tenis masa

28.1129.11.2015

Realizat

16
.

Premierea sportivilor

16.12.2015

Realizat

-DJST MH
-DJST MH

DirecŃia JudeŃeană pentru Sport şi Tineret MehedinŃi, în cadrul politicii guvernamentale destinate tinerei generaŃii, promovează în anul
2015, o serie de proiecte cuprinse în „Programul de Guvernare 2013-2016”, în domeniul tineretului, care au o largă adresabilitate şi doresc să
răspundă unor problematici diverse adresate tinerilor.
Participarea tinerilor la nivel local se desfăşoară în cadrul structurilor neguvernamentale de şi pentru tineret respectiv a structurilor
asociative de şi pentru tineret.
În trimestrul IV 2015, s-au derulat o parte din proiectele proprii şi în parteneriat, a continuat desfăşurarea activităŃilor din proiectele
câştigătoare la Concursul Local de Proiecte
şi s-au desfăşurat acŃiuni în cele două Centre de Tineret- Centrul de Tineret Drobeta şi Centrul de Tineret Orşova.
Proiectele câştigătoare la CLP-uri, aflate în derulare in 2015 aferente trimestrului IV, sunt:
-Traditii inovatoare-proiect finanŃat de MTS-DJST MehedinŃi şi derulat de „A.s. de Tineret „Gh.Ionescu Sisesti” – ATGIS”, în perioada
15.09.2015 - 14.10.2015;
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-Miscarea inseamna viata!- proiect finanŃat de MTS-DJST MehedinŃi şi derulat de A.s. de Tineret „Gh.Ionescu Sisesti - ATGIS” în perioada
15.09.2015 - 31.10.2015;
-Club jurnalism on-line”YOUth-on-line”-proiect finanŃat de MTS-DJST MehedinŃi şi derulat de „A.s. NIKE de Dezvoltare si Ajutorare”, in
perioada 01.07.2015 - 15.10.2015;
În concordanŃă cu „Calendarul de activităŃi proprii şi/sau în parteneriat” al DJST MehedinŃi, aprobat de MTS şi programul Centrelor de Tineret
Drobeta şi Orşova, în trimestrul IV 2015, au fost derulate următoarele proiecte:
-Centrul de tineret – Centrul interesului tau- Informarea si documentarea se va realiza pe cele noua domenii importante: studii, cariera si
locuri de munca, formare vocationala, drepturile tinerilor, facilitati si servicii pentru tineri,
solutii practice pentru viata de zi cu zi, timp liber, sport si activitati culturale, vacante si calatorii, oportunitati pentru tineri la nivel european si
mondial;
Proiectul include un numar de 60 de tineri si se desfasoara pe o perioada de 3 luni – 20tineri/luna.
-INFO-CTO-proiect ce a derulat sesiuni informative pe teme diverse ,de interes pentru tineri,in Centrul de Tineret Orsova. Partenerii acestui
proiect au fost As.Club Femina,Consiliile Elevilor din liceele din Orsova ,As.Youth Club. Proiectul şi-a propus îmbunătăŃirea ofertei de servicii şi
programe a Centrului de Tineret Orşova, dezvoltarea activităŃilor de informare şi documentare pentru tineri, utilizând mijloace diverse, creşterea
capacităŃii de comunicare între tineri. ActivităŃile prioiectului vor reuni 60 participanŃi direcŃi şi aprox. 250 de beneficiari.
- Ziua InternaŃională a Voluntariatului- proiect ce a avut ca obiectiv principal, marcarea Zilei InternaŃionale a Voluntariatului prin creşterea
implicării tinerilor în activităŃi de voluntariat. A avut loc premierea celor mai activi voluntari ai Centrelor de Tineret dar şi ai asociaŃiilor partenere,
în anul 2015.
- Zilele Voluntariatului – proiect derulat in luna octombrie in cadrul caruia tinerii au participat la activitati de ecologizare si igienizare
desfasurate in diverse comune ale judetului.
- Gala Sportului şi Tineretului MehedinŃean 2015- proiect derulat în luna decembrie.
Scopul proiectului a fost creşterea vizibilităŃii
activităŃii DJST MehedinŃi dar şi a organizaŃiilor neguvernamentale partenere, a performanŃelor sportive la nivel judeŃean, precum şi o mai
strânsă colaborare între înstituŃia noastră, structurile sportive şi de tineret, instituŃiile publice şi oficialităŃile locale cu atribuŃii în domeniul
sportului şi al tineretului.
Gala Sportului şi Tineretului
MehedinŃean 2015,a premiat cei mai buni sportivi şi cele mai active organizaŃii neguvernamentale de tineret, ai anului 2015. Premierea s-a făcut
într-un cadru festiv, în prezenŃa oficialităŃilor locale şi a mass mediei, în sala de festivităŃi a Şcolii Gimnaziale”Theodor Costescu” din municipiu.
Întreaga acŃiune a fost o îmbinare între festivitatea de premiere şi un spectacol artistic susŃinut de partenerii noştrii.
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STADIUL
ÎNDEPLINIRII PLANULUI DE ACłIUNI PE ANUL 2015 PENTRU REALIZAREA ÎN JUDEłUL MEHEDINłI A
OBIECTIVELOR CUPRINSE ÎN PROGRAMUL DE GUVERNARE, PE TRIMESTRUL IV 2015
Nr.
crt.

AcŃiuni prevăzute a se
realiza în trimestrul IV
2015

0
1.

1
Centrul de tineret – Centrul
interesului tau

2.

INFO - CTO

3.

Ziua Internationala a
Voluntariatului

4.

Zilele Voluntarului

InstituŃia implicată
în
realizarea acŃiunii
2
DJST MehedinŃi-CT
Drobeta
ONGT-urile din judeŃ,
Fundatia Tineri pentru
Tineri.
DJST MehedinŃi-CT Orsova
As. Youth Club Orşova
Colegiul Tehnic Dierna
Orşova,As. Club
Femina,As."Cazanele
Dunării" - EşelniŃa
DJST MehedinŃiAs."Cazanele Dunării" EşelniŃa, As.Volimpact,
Fundatia Tineri pt. Tineri,
As. Camena, As.ATGIS,
As. ACTAV.
DJST MehedinŃi; A.s. de
Tineret Gh.Ionescu
Sisesti”, Fundatia Tineri
pentru Tineri.
Sc.gen.Malovat, Sc.
gen.Izvorul Barzii,
Sc.gen.Corcova, Sc.gen

Termen de Stadiul realizării Motivil pe scurt al
realizare
pe
nerealizării
trimestrul IV
2015
3
4
5
01.09.2015
Realizat
30.11.2015

01.09.2015
30.11.2015

Realizat

20.11.2015
15.12.2015

Realizat

15.09.2015
20.10.2015

Realizat
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-

-

5.

Gala ONGT

6.

Miscarea inseamna viata!

7.

Traditii inovatoare

8.

Club jurnalism online”YOUth-on-line

Orsova.Sc.gen.Pristol
DJST MehedinŃi, A.s. de
Tineret „Gh.Ionescu
Sisesti” – ATGIS, Palatul
Copiilor, Sc.Gimnaziala
„Th. Costescu”
DJST MehedinŃi, A.s. de
Tineret „Gh.Ionescu
Sisesti” - ATGIS
DJST MehedinŃi, A.s. de
Tineret „Gh.Ionescu
Sisesti” - ATGIS
DJST MehedinŃi, A.s. NIKE
de Dezvoltare si Ajutorare

28.11.2015
15.12.2015

Realizat

-

15.09.2015
31.10.2015

Realizat

-

15.09.2015
14.10.2015

Realizat

-

01.07.2015
15.10.2015

Realizat

-

Cap. XVI - TRANSPORTURI
Activitatea desfasurata pe drumurile nationale aflate in administrarea Secția Drumuri Naționale Dr.Tr.Severin in trim IV 2015

In trimestrul IV 2015 principalele activitati desfasurate pe raza SDN Tr.Severin a desfasurat activitati de punere in ordine a drumurilor
nationale pentri perioada de iarna :
-plombari gropi DN67 Km 13+800 – 18+000-zona Dealului Colibasi – 14.940 mp ;
-desfundari santuri – 900mc ;
-completarea semnalizarii cu ind.rutiere – 60 buc.
-montarea semnalizarii de iarna – 64 buc.
In vederea asigurarii viabilitatii, pentru perioada de iarna, a celor 324 km drumuri nationale aflate in administrarea Sectiei de Drumuri
Nationale Dr.Tr.Severin, in conformitate cu instructia AND-525/2013 a fost intocmit “Planul operativ de actiune pe timpul iernii 2015-2015”, plan
ce a fost inaintat spre aprobare la CNADNR Bucuresti.
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Conducerea si coordonarea activitatii de prevenire si interventie pentru combaterea poleiului si inzapezirii drumurilor se realizeaza prin
comandamente constituite la nivel central si teritorial , aprobate prin ordine si decizii.
SDN Tr.Severin pentru perioada de iarna are in teritoriu organizate 6 baze de deszapezire (Tr.Severin.Balota, Brosteni, Strehaia, Vj.Mare,
Devesel) si 3 puncte de sprijin (Gura Vaii, Pod Jiu, Gruia), acestea urmand a fii coordonate de catre Comandamentul Operational de Iarna
constituit la nivelul SDN Tr.Severin. Aceste subunitati sunt amplasate in zona drumurilor nationale, astfel incat sa se poata interveni eficient in
orice sector de drum ce necesita o interventie rapida pentru combaterea lunecusului si deszapezire .
Punerea in ordine a tuturor unitatilor a fost incheiata la data de 01.11.2014 si a cuprins activitatile de revizuire si reparare a autoutilajelor, a
spatiilor de cazare, a spatiilor de depozitare, inclusiv a depozitelor de material antiderapant.
De asemenea s-au desfasurat activitati de instruire a personalului si de organizare a retelei de coordonare si informare.S-au facut verificari
pe teren referitoare la starea cladirilor, a instalatiilor electrice, de alimentare cu apa, de incalzire, a mijloacelor de informare radio-telefonie
meteorologica, starea cazarmamentului, a echipamentelor de PSI si protectie, a depozitelor de carburanti, lubrifianti, materiale antiderapante
sau chimice, in urma carora s-au stabilit masurile necesare crearii unor conditii corespunzatoare desfasurarii operative a activitatii unitatilor pe
toata durata iernii.
Conform plan iarna, necesarul de material antiderapant pentru intreaga iarna 2015-2016 este de 3494 to nisip si 3644 to sare din care
existent la intrarea in iarna 708 to nisip si 1655 to sare. Aprovizionarea acestor cantitati de materialele antiderapante s-a facut conform
instructiei AND 525/2013 respectiv75% pana la 31.12.2015 si 100% pana in 15.01.2016.
Pentru activitatea de deszapezire si combatere a lunecusului au fost prevazute un nr.de 44 autoutilaje :
A. Autoutilaje proprii:
-5 utilaje multifunctionale cu lama si raspanditor;
-2 buldoexcavatoare;
-1 autofreza
B. Autoutilaje inchiriate:
-7 utilaje multifunctionale cu lama si raspanditor;
-20 autobasculante ATB cu lama si raspanditor;
-9 incarcatoare;
Aceste autoutilaje, inchiriate in baza contractului de intretinere multianuala pe timp de iarna incheiat cu SC Route Center Construct SRL,
au intrat in bazele de deszapezire conform ordinelor de intrare emise incepand cu data de 26.11.2015, acestea fiind pregatite sa intervina in
orice moment pentru a se asigura conditiile optime de circulatie pe intreaga perioada a sezonului rece.
Pentru desfasurarea operativa a actiunilor de interventie in vederea cunoasterii exacte a situatiei reale din tere, se efectueaza revizia
intregului sector de drum (dimineata intre orele 3,00 si 5,00 si dupa amiaza intre orele 15,00 si 17,00 sau ori de cate ori se considera
necesar).
Prevenirea inzapezirii se va face prin patrularea cu autoutilaje, avandu-se in atentie deosebita sectoarele de drum cu un grad ridicat de
inzapezire datorate actiunii viscolului, cum ar fi: zona de sud a judetului DN56A Vj.Mare –Salcia, DN 56B-Burila Mare-Tiganasi si DN56C
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Devesel-Gogosu precum si a sectoarelor cu risc crescut de producere a blocajelor rutiere (Dealul Balota, Dealul Colibasi, Dealul Starmina si
Defileul Dunarii).
Au fost montati pe DN56A zona Vanju Mare –Recea o cantitate de 10080 ml de panouri parazapezi.
Interventiile propriu-zise se vor realizeaza prin formarea unor formatii de lucru compuse din 2-3 utilaje, functie de caracteristicele
sectorului de drum pe care se intervine.
De asemenea a fost incheiat “Programul comun de masuri intre CNADNR si I.G.P.R. privind masurile ce se vor lua pentru mentinerea
viabilitatii drumurilor in iarna 2015-2016” in care sant prevazute actiunile comune privind informarea si interventia in cazul aparitiei fenomenelor
de natura a afecta siguranta circulatiei (polei, ceata, ninsori abundente, viscol, inzapeziri, obstacole, blocaje, etc..).

Nr.
Crt.

Actiuni prevazute a se realiza in trim.IV 2015

0
1

1
LUCRĂRI DE REPARAłII, ÎNTREłINERE
CURENTĂ ŞI PERIODICĂ DRUMURI NAłIONALE
VARA-IARNA
-intretinerea partii carosabile - plombari gropi ;
-asigurare scurgeri ape –desfundari santuri ;
-intretinere semnalizare rutiera –montat
indicatoare ;
-montare panouri parazapezi ;
-aprovizionarea cu materiale antiderapante –nisipsare ;
-combaterea lunecusului si deszapezire
LUCRARI PENTRU TERMINAREA REABILITARII
-DN6 Filiasi –Ciochiuta Km 268+390297+070 si km 297+384 – 298+000

2

Institutia implicata
in
realizarea actiunii

Termen
de
realizare

2
SecŃia Drumuri
NaŃionale
Dr.Tr.Severin

3
Trim.I-IV
2015

C.N.A.D.N.R.
BUCUREŞTI
DRDP Craiova
SC PUENTES Y
CAZALDAS

Trim. IV
2015
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Stadiul
realizarii
pe trim.IV
2015
4
Conform
program

95%

Motivul pe
scurt al nerealizarii

-

-

CĂPITĂNIA PORTULUI DROBETA TR SEVERIN
Nr.
Crt.

1

2

Actiuni prevazute a se realiza in 2015

Entitate
aimplicata in
realizarea
actiunii
Promovarea folosirii transportului pe caile navigabile
Autoritatea
interioare, in cadrul proiectului RoRIS , cu obiectivele:
Navala
a. creşterea siguranŃei transportului prin:
Romana,
- creşterea lungimii căilor navigabile asigurate cu
prin
servicii de identificare şi localizare automată;
Capitaniile
- creşterea numărului de aplicaŃii suport pentru serviciile de Port.
RIS;
b. creşterea eficienŃei transportului prin:
- aplicarea sistemului informatic de raportare a navelor,
- creşterea numărului de radare de supraveghere;
- creşterea numărului de piloni de comunicatii;
- beneficiile obŃinute din economii de timp pentru
transportul pe Dunăre, prin eficientizarea formalitatilor
portuare.
c. protecŃia mediului prin:
- cuantificarea reziduurilor de la bordul navelor fluviale,
- reducerea numărului de evenimente de navigatie.

Termen de
realizare

Stadiul de
implementare
pe 2015

Se aplica
proiectul in
cursul anului
2015.

S-a aplicat
planul
aprobat.

Facilitarea schimbului intermodal catremoduri de transport
mai putin poluante, cu impact pozitiv asupra economiei,
cat si a protectiei mediului – obiectiv RIS .

Obiectiv
permanent

Autoritatea
Navala
Romana,
prin
Capitaniile
de Port
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Motivul pe scurt al
nerealizarii

3

PODCA-Monitorizarea si eficientizare aproceselor de lucru
si a fluxului de documente la nivel central si la nivelul
unitatilor teritoriale, pastrarea informatiei in conditii sigure
si cu costuri optime. Finatat de Fondul Social European
axa prioritara 2, domeniul major de interventie 2.2 .

Autoritatea
Navala
Romana

Activitatedemar
ata la nivel
ANR de la
inceputul anului
trecut. In
cursul anului
2015 se aplica
efectiv in
teritoriu, la
Capitanii.

In faza de
aplicare pana
la sfarsitul
anului.

XVII. TURISM IMM ȘI MEDIUL DE AFACERI

Nr.
Crt.

1

2

3

AcŃiuni prevăzute a se realiza în trimestrul IV 2015

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

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

Institutia implicată în
realizarea acŃiunii

Termen de
realizare

Stadiul realizarii
pe Trimestrul IV
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

Primaria Municipiului Orșova

Consiliul Local

permanent

Primaria Municipiului Orșova

Consiliul Local

permanent
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4

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

Consiliul JudeŃean
MehedinŃi

Direcția Tehnică și
Direcția Cooperare

2015

5

„Ocupare si initiative antreprenoriale in mediul rural”

Consiliul JudeŃean
MehedinŃi

Direcția Tehnică și
Direcția Cooperare

2015
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