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PREZENTAREA GENERAL  A JUDE ULUI MEHEDIN I 

 

 Jude ul Mehedin i este situat în partea de sud-vest a României. Se învecineaz  la 
vest cu jude ul Cara -Severin, la nord-est cu jude ul Gorj, la sud-est cu jude ul Dolj, la sud 
cu Bulgaria şi la sud-vest cu Serbia, grani ele fiind pe fluviul Dun rea. 

 Jude ul Mehedin i se întinde pe o suprafa  de 4 933 km2, ocupând 2,07 la sut  din 
teritoriul rii. 
 Sub aspect climatic, jude ul Mehedin i prezint  caracteristici temperat continentale cu 
influen e submediteraneene. Temperatura medie multianual  este 11,5C. Verile sunt 
c lduroase, înregistrându-se uneori temperaturi care dep esc 38 grade Celsius, datorit  
fronturilor de aer fierbinte, tropical. Iernile sunt mai blânde i umede datorit  maselor de 
aer mediteranean care p trund în zon  din direc ia vest, sud-vest, producând precipita ii 
sub form  de ploi. Precipita iile medii anuale sunt de 500 mm în zona de câmpie, între 
500-800 mm în zona de dealuri i între 800-1200 mm în zona de munte. 

 Jude ul Mehedin i cuprinde toate formele de relief, distribuite aproape în propor ii 
egale, în form  de amfiteatru, care coboar  din partea de nord – nord – vest spre sud – 
sud – est. În partea de vest i nord – vest se afl  zona montan  care este reprezentat  de 
Mun ii Mehedin i cu în l imea maxim  în Vârful lui Stan (1466 m) i Mun ii Almaj cu multe 
culmi domoale i împ durite. Mun ii sunt br zda i de depresiunile Baia de Aram , 
Com ne ti – Halanga, Topolni a i de v i largi care ofer  condi ii de locuit i de circula ie 
chiar i în zonele mai înalte ale jude ului.  

 În subsolul jude ului Mehedin i se g sesc în principal materiale de construc ii: calcar, 
argil , nisip, granit, pegmatit , precum i c rbuni (huil  i lignit). De asemenea, se g sesc 
ape minerale sulfuroase în localit ile: Bala, Crainici, Com neşti, Balta, Vârciorova, Baia de 
Aram , Cerveni a, Schela Cladovei şi Husnicioara.  

 Cel mai important curs de ap  din jude ul Mehedin i este Dun rea care formeaz  
grani a natural  cu Serbia i Bulgaria pe o lungime de 195 km. În Dun re se vars  pe 
teritoriul jude ului câteva râuri dintre care amintim Cerna, care este cel mai important 
afluent din jude  şi Motru, care are o lungime de 104 km pe teritoriul jude ului.  

 Pe teritoriul jude ului se afl  multe lacuri care, în func ie de modul de formare, se pot 
grupa astfel: 

– lacuri de acumulare formate în urma construirii de baraje: Por ile de Fier I, Ostrovul 
Mare (Por ile de Fier II), lacul Motru;  

– lacuri formate prin bararea natural  a unei v i: lacul Vintil  pe raza comunei Ilov ; - 
lacuri din lunca Dun rii: Vadului, Gârla Mare, Fântâna Banului;  

– lacuri carstice în podişul Mehedin i: Balta (caracter permanent) i Zaton, Ponoarele, 
Gornovi a (caracter temporar); - lacuri din depresiuni lacustre: Jiana Mare, Rotunda, 
Bucura. 

 



 

 

 
Jude ul Mehedin i cuprinde, din punct de vedere administrativ, 5 ora e din care 2 

municipii, 61 comune i 344 sate. Re edin a jude ului este municipiul Drobeta-Turnu 
Severin. Celelalte ora e sunt: Strehaia, Or ova, Baia de Aram  i Vînju Mare. 

Municipiul Drobeta-Turnu Severin, re edin a jude ului Mehedin i, î i are originile în 
antichitate în a ezarea dacic  Drobeta, men ionat  de Ptolemeu în scrierile sale. Înc  din 
anul 121 a ezarea a primit statut de municipiu.  
 A ezarea cunoa te o istorie zbuciumat  fiind distrus  în timpul n v lirii hunilor din 
secolul V i ref cut  ulterior, când devine un centru comercial i me te ug resc. În secolul 
VI este men ionat  în documente cu denumirea de Theodora, dup  numele so iei 
împ ratului Iustinian.  
 În anul 1230 în zon  se formeaz  o unitate militar-administrativ  puternic , numit  
Banatul de Severin condus  de un ban. În anul 1524 o tile otomane cuceresc localitatea, 
distrugând complet cetatea. Este reconstruit  de austrieci dup  anul 1830, devenind din 
1841 capital  de jude . Datorit  a ez rii sale pe malul Dun rii ora ul se dezvolt  în 
continuare în domeniul comercial, vamal, naval i industrial, ajungând în perioada 
interbelic  între primele optsprezece mari centre urbane ale României.  
 În perioada comunist  dezvoltarea ora ului este sus inut  prin construirea în 
apropiere a hidrocentralelor Por ile de Fier I i Por ile de Fier II. În anul 1972, odat  cu 
s rb torirea a 2050 ani de atestare documentar , numele ora ului devine Drobeta-Turnu 
Severin prin ad ugarea denumirii antice Drobeta. 
 Activitatea cultural  în jude ul Mehedin i are ca reper important Palatul Cultural 
„Theodor Costescu” din Drobeta-Turnu Severin construit în perioada 1912-1928.  

În acest edificiu î i are sediul Biblioteca „I.G. Bibicescu”, având ca baz  de pornire 
c r ile donate de fostul guvernator al B ncii Na ionale a României. De asemenea, Palatul 
Cultural mai cuprinde: o sal  de teatru, un cinematograf i Muzeul „Dr. C. I. Istrati”.  

Principalele muzee i monumente sunt: Muzeul regiunii Por ilor de Fier înfiin at în 
anul 1881, Casa memorial  Gheorghe R dulescu Motru, Monumentul comemorativ al 
Revolu iei din 1821 din Cerne i, Muzeul Parohial E elni a, Expozi ia Hidrocentrala Por ile de 
Fier, Monumentul Cript  al eroilor din 1916-1918 din Drobeta-Turnu Severin.  

Din vestigiile arheologice existente pe teritoriul jude ului se num r  Complexul 
arheologic din Drobeta-Turnu Severin care cuprinde: ruinele castrului roman construit în 
anii 103-105 d.Hr., ruinele podului lui Traian, ruinele termelor romane, turnul lui Justinian 
(sec.VI), ruinele cet ii medievale. Alte vestigii arheologice sunt ruinele cet ii Ada Kaleh, 
care au fost str mutate de pe insula Ada Kaleh pe ostrovul imian, în vederea realiz rii 
lacului de acumulare Por ile de Fier I i ruinele cet ii Trikule (sec.XVI). 
 Din multitudinea monumentelor istorice care au caracter religios amintim: Biserica 
din lemn Sf. Apostoli Petru i Pavel din Brebina (1757), Biserica de lemn Sf. Voievozi din 
Godeanu (1783), Biserica de lemn Sf. Voievozi din Isverna (1783), Biserica Domneasc  Sf. 
Treime din Cerne i (1663), Biserica fostei m n stiri Sf. Voievozi din Baia de Aram  (1699), 
Biserica Grecescu din Drobeta-Turnu Severin (1803), M n stirea Gura Motrului (1512), 
M n stirea Vodi a (1364), M n stirea Cetate Strehaia (1645), Schitul Topolni a Sf. Cruce 
(1646). 
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STAREA ECONOMIC  

Strategia Europa 2020 - reprezint  strategia Uniunii Europene (UE) de creştere 
economic  pân  în anul 2020. 

Comisia European  (CE) a elaborat Strategia Europa 2020 i propunerile de 
regulamente pentru perioada 2014-2020, stabilind cadrul general al priorit ilor de 
investi ii. 

UE a definit direc ia în care vrea s  evolueze Europa pân  în anul 2020.  
În acest scop, CE a propus 5 obiective ( inte) principale: 
– Ocupare: 75% din popula ia cuprins  între 20 şi 64 ani ar trebui s  aib  un loc de 

munc ; 
– Cercetare dezvoltare: 3% din PIB-ul UE ar trebui investit în cercetare-dezvoltare   

(C-D); 
– Schimb ri climatice şi energie: obiectivele „20/20/20‖ în materie de clim /energie ar 

trebui îndeplinite (reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser  cu 20% comparativ 
cu nivelurile din 1990, 20% din energie din surse regenerabile i cre terea eficien ei 
energetice cu 20%); 

– Educa ie: reducerea ratei abandonului şcolar timpuriu sub 10% şi sc derea 
num rului persoanelor aflate în/sau expuse riscului de s r cie i excluziune social  
cu cel pu in 20 milioane; 

– Incluziune social  i reducerea s r ciei: num rul persoanelor amenin ate de s r cie 
ar trebui redus cu 20 milioane. 

Aceste obiective sunt interconectate i trebuie s  se îndeplineasc  prin realizarea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020 de cre tere inteligent , durabil  i favorabil  
incluziunii, accent pus pe rezultate i maximizarea impactului finan rii UE. 

Într-o lume aflat  în permanent  schimbare, Uniunea European  dore te s  devin  
o economie inteligent , durabil  i favorabil  incluziunii, în cadrul c reia statele membre î i 
propun atingerea unor obiective ambi ioase în domeniul ocup rii for ei de munc , în 
domeniul productivit ii i coeziunii sociale. 

În anul 2015, Consiliul Jude ean Mehedin i, a aprobat Strategia de dezvoltare a 
jude ului Mehedin i pentru perioada 2014-2020. În acest sens, s-a urm rit dezvoltarea 
socio-economic  a jude ului Mehedin i pe termen mediu i lung precum i atragerea de 
fonduri externe. 

1.1 EVOLU IA PRINCIPALELOR SECTOARE ECONOMICE 

 

a) Industrie 

Produc ia industrial  în anul 2016 a înregistrat o sc dere a volumului de activitate de 
6,2 % fa  de anul 2015. 

Evolu ia lunar  a indicilor produc iei industriale în perioada decembrie 2015 – 
decembrie 2016, se prezint  conform graficului: 
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 Cifra de afaceri pentru unit ile din industrie a înregistrat în anul 2016, o sc dere fa  
de anul 2015 de 8,4  %. 

Evolu ia lunar  a indicilor cifrei de afaceri din unit ile industriale în perioada 
decembrie 2015 – decembrie 2016, se prezint  conform graficului: 

 

Evolu ia produc iei industriale realizate în jude ul Mehedin i nu are întotdeauna aceeaşi 
tendin  ca şi cifra de afaceri a unit ilor industriale datorit  faptului c , în cifra de afaceri 
se cuprind veniturile din valoarea produc iei livrate (exist  produse cu ciclu lung de 
fabrica ie, produc ie nelivrat  în cursul lunii de raportare, etc.), dar şi venituri din alte 
activit i decât cele din industrie. 
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b) Agricultur  

Din punct de vedere agricol, jude ul Mehedinti are un poten ial bun de cultivare a 
cerealelor şi un poten ial mediu privind creşterea animalelor. 
Principalii indicatorii, la nivelul anului 2016 se prezint  astfel: 
 
SITUA IA FONDULUI FUNCIAR LA 31 .12.2016 
 

Nr. 
crt. 

 

Specificare Suprafa a 
(ha) 

1 Arabil 188466 
2 P uni 81404 
3 Fâne e 11388 
4 Vii  5849 
5 hamei - 
6 Livezi 6697 
7 Suprafa a agricol  293798 

  
 

SUPRAFE ELE RECOLTATE ŞI PRODUC IILE OB INUTE ÎN ANUL 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          PARCUL DE TRACTOARE ŞI MAŞINI AGRICOLE -2016 

 
- tractoare – 3556 buc. 
- combine p ioase – 580 buc. 
- pluguri 2873 buc. 
- grape cu discuri 2005 buc. 
- t v lugi  8 buc. 
- combinatoare 117 buc. 
- sem n tori p ioase 832 buc. 
- sem n tori pr sitoare 950 buc. 
- cultivatoare 496 buc. 

Cultura Suprafa  
recoltat  

- ha- 

Produc ia ob inut  
-kg / ha- 

Grâu 50629 3500 
Secar  50 2900 
Triticale 6000 3500 
Orz 5268 3800 
Rapi  pentru ulei 5500 3200 
Maz re boabe 1000 1500 
Porumb boabe 45000 5700 
Floarea soarelui 15000 1000 
Cartofi de toamn  2500 5000 
Tomate 5 10 
Struguri de mas  15 3700 
Struguri de vin 5321 3700 
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- maşini de erbicidat 150 buc. 
- maşini pt. împr ştiat îngr ş minte chimice 680 buc. 
- remorci tractor 1584 buc. 
- combine p ioase 580 buc.  

 
SITUA IA EFECTIVELOR DE ANIMALE LA 31.12.2016 

   
 

Bovine total               30160     
Porcine total              79204    
Ovine total               154718        
Caprine total               61109         
P s ri total              1520330   
Cabaline total              13199   
Familii de albine           91136  

 
SITUA IA PRODUC IILOR ANIMALIERE  LA 31.12.2016 

 
Lapte de vac  total(hl)                           461918 
Produc ia de carne total(to)                            2143 
Lapte de oaie total(hl)                             19960 
Produc ia de carne total(to)                            1407 
Lapte de capra total(hl)                             22062 
Produc ia de carne total(to)                              403 
Produc ia de carne porcine total(to)                            1762 
Produc ia de carne p s ri total(to)                              183 
Produc ia de carne alte specii total(to)                                16 
Produc ia de lân   total(to)                              548 
Produc ia de miere total(to)                              600 
Produc ia de oua total(mii bucati)                        221108 

 
 

VITICULTURA : 
 

S-au înregistrat creşteri la suprafe ele de vi  de vie prin programul de reconversie 
– 15 ha. 

 
LEGUMICULTURA, POMICULTURA : 

 
S-au înregistrat creşteri ale suprafe elor cultivate cu arbuşti fructiferi, reprezentând 

o valorificare superioar  a terenurilor improprii altor culturi; 
 

AGRICULTUR  ECOLOGIC  : 
 

La nivelul jude ului Mehedin i sunt  înregistra i în sistemul de agricultur  ecologic  
un num r de 15 operatori economici.  
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CENTRALIZAREA OFERTELOR DE VÂNZARE TEREN AGRICOL EXTRAVILAN LA 
NIVELUL ANULUI 2016 

 
1. Num rul total avize emise în anul 2016: 
 

Total avize emise Avize pozitive Avize negative 
2754 2747 7 

 
2. Num r total adeverin e liber  vânzare : 1351 
3. Suprafa a total  rezultat  din ofertele de vânzare înregistrate : 5347,6078 ha 
4. Pre ul de vânzare pe ha, la nivelul anului 2016 
 

Pre ul minim Pre ul mediu Pre ul maxim 
2000 12000 27500 

 
5. Num rul total de vânz tori în anul 2016 
 

Total vânz tori Persoane fizice Persoane juridice 
4105 3751 354 

 

În ceea ce prive te Programul National de Dezvoltare  Rurala 2007-2013 la nivelul 
Jude ului Mehedinti prin Oficiul Jude ean pentru Finan area Investi iilor Rurale Mehedin i,  
s-au pl tit peste 402.000.000 RON respectiv peste 92.000.000 EURO . 

 Pentru cele mai populare  masuri, situa ia pl ilor pentru proiectele contractate  se 
prezint  astfel : 

MASURA 

 

 
TOTAL PLATI 

EURO 

112 

Instalarea tinerilor fermieri 

13,811,624.53 

 

121 

Modernizarea exploata iilor agricole 

5,275,723.10 

 

123 

Creşterea valorii ad ugate a produselor 
agricole şi forestiere 

1,629,466.75 

 

141 

Sprijinirea fermelor agricole de 

15,295,500.00 
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semisubzisten  

312 

Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea 
microîntreprinderilor 

2,902,670.30 

 

313 

Încurajarea activit ilor turistice 

3,550,190.41 

 

125 

ÎMBUN T IREA ŞI DEZVOLTAREA 
INFRASTRUCTURII LEGATE DE 
DEZVOLTAREA ŞI ADAPTAREA 

AGRICULTURII ŞI SILVICULTURII 

15,296,065.32 

 

322 

RENOVAREA, DEZVOLTAREA SATELOR, 
ÎMBUN T IREA SERVICIILOR DE 

BAZ  PENTRU ECONOMIA ŞI 
POPULA IA RURAL  ŞI PUNEREA ÎN 

VALOARE A MOŞTENIRII RURALE 

31,351,330.42 

 

 
 În ceea ce priveşte PNDR 2014 - 2020, la nivelul Jude ului  Mehedin i au fost 
contractate  un num r de peste 1000 proiecte astfel: 
 

MASURA 
TOTAL CONTRACTAT 

      

  Num r Valoare (euro) 
M 4.1 - Investi ii în exploata ii agricole 6 2,178,422 
M 4 1(121) - Investi ii în exploata ii agricole 2 637,910 
M 4.2(123) - Investi ii pentru 
procesarea/marketingul produselor agricole 

1 230,524 

M 4.3 - Investi ii pentru dezvoltarea, 
modernizarea şi adaptarea infrastructurii agricole 
şi silvice 

5 4,545,509 

M 4.3(125) - Investi ii pentru dezvoltarea, 
modernizarea şi adaptarea infrastructurii agricole 
şi silvice 

7 1,759,662 

TOTAL MASURA 4 21 9,352,027 
M 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri 115 4,760,000 
M 6.1(112) - Sprijin pentru instalarea tinerilor 
fermieri 47 643,201 
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M 6.2 - Sprijin pentru înfiin area de activit i 
neagricole în zone rurale 71 4,410,000 

M 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici 26 390,000 
M 6.3(141) - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor 
mici 

756 1,479,000 

M 6.4 - Investi ii în crearea şi dezvoltarea de 
activit i neagricole 3 425,456 

M 6.4(313) - Investi ii în crearea şi dezvoltarea de 
activit i neagricole 4 236,012 

TOTAL MASURA 6 1,022 12,343,669 
M 7.2 - Investi ii în crearea i modernizarea 
infrastructurii de baz  la scar  mic  

10 15,205,944 

M 7.2(313-322) - Investi ii în crearea i 
modernizarea infrastructurii de baz  la scar  mic  5 1,706,418 

M 7.6 - Investi ii asociate cu protejarea 
patrimoniului cultural 

6 1,320,241 

TOTAL MASURA 7 21 18,232,603 
M 19.1 - Sprijin preg titor 3 37,278 
M 19.2(411.112) - Sprijin pentru implementarea 
ac iunilor în cadrul strategiei de dezvoltare local  15 230,400 

M 19.2(413.313) - Sprijin pentru implementarea 
ac iunilor în cadrul strategiei de dezvoltare local  4 190,197 

M 19.2(413.322) - Sprijin pentru implementarea 
ac iunilor în cadrul strategiei de dezvoltare local  

2 18,470 

M 19.4 - Sprijin pentru cheltuieli de func ionare i 
animare 5 1,572,826 

TOTAL MASURA 19 29 2,049,171 
      
TOTAL OJFIR MEHEDINTI 1,093 41,977,470 

 
 
 
Situa ia pl ilor pe masuri aferenta PNDR 2014-2020 este urm toarea: 
 
 

MASURA 
VALOARE PLATI 

Valoare (euro) 
M 4.1 - Investi ii în exploata ii agricole 336,564 
M 4 1(121) - Investi ii în exploata ii agricole 611,596 
M 4.2(123) - Investi ii pentru procesarea/marketingul produselor 
agricole 209,497 

M 4.3 - Investi ii pentru dezvoltarea, modernizarea şi adaptarea 
infrastructurii agricole şi silvice 371,621 

M 4.3(125) - Investi ii pentru dezvoltarea, modernizarea şi 
adaptarea infrastructurii agricole şi silvice 868,093 

TOTAL MASURA 4 2,397,370 
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M 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri 3,510,000 
M 6.1(112) - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri 583,377 
M 6.2 - Sprijin pentru înfiin area de activit i neagricole în zone 
rurale 3,087,000 

M 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici 281,250 
M 6.3(141) - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici 945,000 

M 6.4 - Investi ii în crearea şi dezvoltarea de activit i neagricole 28,956 

M 6.4(313) - Investi ii în crearea şi dezvoltarea de activit i 
neagricole 90,047 

TOTAL MASURA 6 8,525,629 
M 7.2(313-322) - Investi ii în crearea i modernizarea infrastructurii 
de baz  la scar  mic  807,207 

M 7.6 - Investi ii asociate cu protejarea patrimoniului cultural 0 
TOTAL MASURA 7 807,207 
M 19.1 - Sprijin preg titor 36,024 
M 19.2(411.112) - Sprijin pentru implementarea ac iunilor în cadrul 
strategiei de dezvoltare local  134,147 

M 19.2(413.313) - Sprijin pentru implementarea ac iunilor în cadrul 
strategiei de dezvoltare local  59,712 

M 19.2(413.322) - Sprijin pentru implementarea ac iunilor în cadrul 
strategiei de dezvoltare local  

8,352 

M 19.4 - Sprijin pentru cheltuieli de func ionare i animare 410,000 
TOTAL MASURA 19 648,235 
    
TOTAL OJFIR MEHEDINTI 12,378,442 

 

La nivelul anului 2016, pentru masurile agricole,  s-au semnat un num r de 67 de 

contracte si au fost pl ti i aproximativ 3.600.000 EURO . 

Politica Agricol  Comun  (PAC) 2015 - 2020 are la baz  un nou set de reglement ri 
care trebuie respectate de fermieri în vederea acces rii pl ilor directe.   

Obiectivele PNDR 2014-2020 se înscriu în liniile directoare ale Politicii Agricole 
Comune şi urm resc: 

- creşterea competitivit ii agriculturii;  
- gestionarea durabil  a resurselor naturale i schimb rile climatice;  
- dezvoltarea rural  echilibrat , reducând decalajele economice şi sociale dintre 

diverse zone ale rii.  
Pentru a r spunde intereselor fermierilor români, MADR a optat pentru continuarea 

schemei de plat  unic  pe suprafa  pân  în anul 2020. În cadrul acestei scheme, pl ile 
directe sunt structurate în sensul unei recompens ri mai corecte a fermierilor activi. Astfel, 
fermierii activi care respect  condi iile de eco-condi ionalitate vor beneficia de plata de 
baz  i de plata redistributiv , la care se adaug  plata de înverzire, dac  fermierul aplic  
normele specifice acestui tip de plat . În cazul în care fermierul are sub 40 de ani, acesta 
poate beneficia i de plata pentru tinerii fermieri. De asemenea, fermierii care desf oar  
anumite activit i agricole cuplate de produc ie pot beneficia de pl i specifice adi ionale. 
Toate aceste pl i, însumate, reprezint  pachetul total al pl ii unice pe suprafa  de care 
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poate beneficia, din fonduri europene, un fermier activ. La acest pachet se adaug  i 
Ajutoarele Na ionale Tranzitorii, alocate din Bugetul Na ional. 

Direc iile de ac iune ale APIA Centrul Jude ean Mehedin i au avut în vedere 
punerea în aplicare a mecanismele de sus inere a produc torilor agricoli care vizeaz  
sectoarele vegetal şi zootehnic. Acestea se implementeaz  prin schemele de pl i 
directe care se acord  în agricultur  avand in vedere Politica Agricol  Comun  (PAC) 
2015 – 2020 : 

a) schema de plat  unic  pe suprafa ; 
b) ajutor na ional tranzitoriu -ANT; 
c) plata redistributiv ; 
d) plata pentru practici agricole benefice pentru clim  i mediu  
e) plata pentru tinerii fermieri; 
f) schema de sprijin  cuplat; 
g) schema simplificat  pentru micii fermieri. 

 
Activitatea principal  realizata de APIA Centrul Jude ean Mehedin i în primul 

trimestru al anului 2016, a fost informarea fermierilor cu privire la drepturile si obliga iile 
acestora pentru accesarea schemelor de pl i directe, la data de 01 martie 2016 a început 
procesul de primire a cererii unice de plat   în sectorul vegetal i zootehnic, activitatea 
continuând cu autorizarea la plata finala a cererilor unice depuse de fermieri în campania 
2015, verificarea administrativa i controlul pe teren i prin teledetec ie a cererilor unice 
de plata aferente campaniei 2016.  

Informarea fermierilor s-a realizat prin Mass Media, rela ie care s-a caracterizat, în 
cursul anului 2016, printr-o colaborare eficient  si util  în ceea ce priveşte transmiterea 
informa iilor de interes public c tre persoanele interesate. Având în vedere resursele 
financiare limitate ce au putut fi alocate în scopul ac iunilor de informare public , mass 
media a constituit un canal accesibil şi de cele mai multe ori foarte eficient, prin care s-a 
reuşit transmiterea atât a informa iilor de ultim  or  cât şi a celor de larg interes c tre 
publicul int  al publica iilor tip rite sau online, dar şi al posturilor radio sau TV. 
Reprezentantul rela iei cu mass-media din cadrul institu iei a transmis constant 
comunicate, inform ri sau preciz ri de pres , care au fost preluate cu promptitudine de 
agen iile de pres  dar şi de publica iile interesate. Au fost date în cursul anului 2016 un 
num r de 45 comunicate de pres . Utilizarea posturilor radio sau TV a reprezentat o foarte 
util  modalitate de informare a publicului în special cu privire la m surile de sprijin pentru 
fermieri nou introduse, beneficiind de o foarte bun  aten ie din partea 
ascult torilor/telespectatorilor. 

Toate m surile de sprijin pentru fermieri au beneficiat de promovare prin materiale 
tip rite (pliante, broşuri, ghiduri) distribuite la momentul desf şur rii evenimentului, în 
unit ile administrativ-teritoriale  şi expuse în locurile de maxim  vizibilitate . 

I. AUTORIZARE PLA I 
  Pl i  efectuate în anul 2016 

Schema de plat  Suma pl tit  

Cerere unica Campania 2015 107,8 milioane lei  

Avans SAPS 2016 46,98 milioane lei 
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 Situatia sumelor autorizate si platite in Campania 2015 si in 
Campania2016 

  
Fonduri Nr. total 

solicitan i 
Suma  
autorizata 
(milioane 
lei) 

Suma  
pl tita 
(milioane 
lei) 

Nr. 
Beneficiari 
autoriza i 

Nr. 
Beneficiari 
pl ti i 

% 
Beneficiari 
pl ti i din 
total 
solicitan i  

FEGA  75,11 74,97 22.643 22.622  
FEADR 
+BN1(cofinan are 
de la bugetul 
na ional)* 

23.476 16,71* 16,69 11.712 11.701 91,27% 

Buget National  16,20 16,14 18.831 18.808  
 

Comparativ cu anul 2015 pl ile efectuate c tre fermieri in anul 2016 au crescut cu 
cca 48% la un num r de solicitan i mai mic cu cca 5%, respectiv 24766 în anul 2015 fa  
de 23476 în anul 2016 .   
 

 Date/informa ii pe scheme/m suri: 
 num r de cereri depuse – 23.476 ;  
 num r de cereri autorizate pentru avans SAPS– 17.242 ; 
 suprafa a total  pentru care s-a solicitat sprijin – 136.901,01 ha din care s-a 

platit 70.247,28ha  
În Campania 2016 fermierii au depus cererea de sprijin utilizînd aplica ia IPA-ON 

LINE pentru digitizarea parcelelor si completarea declaratiei de suprafata. 

o Au fost autoriza i la plata final  un numar de aproximativ 23.476 cereri de 
plat  unic  pe suprafa  Campania 2015, pân  la data de 31 decembrie 2016, pentru o 
suprafa  de ~130.378,24 ha. 

 
 
 

II.  ACTIVIT I LEGATE DE CONTROLUL PE TEREN  
 

 Num r de controale prin eşantion clasic: 770 ferme/16704 parcele/29409,01 
ha, din care: 

 Control SAPS+ diferite scopuri:450 ferme; 
 Control eco simplu: 320 ferme; 
 Control ferme dispersate: 19 ferme; 
 Control GAEC 4: 179 ferme. 
 Vizite în teren la sesiz ri, incendii: 5 vizite. 
 Num rul de ferme controlate-493/13131 parcele/24064 ha, din care:359 

SAPS+alte scopuri si 134 ECO. 

 



11 
 

De controlat: 280 ferme/3573parcele/5344 ha. 

 Alte activit i în cadrul serviciului: 
 Generare rapoarte de control Campania 2015 i introducerea acestora 

în sistem. 
 Salvare în SIVGIS m sur tori CT 2015: 3800 parcele; 
 Vizite în teren Anexa 17: 280 vizite; 
 1350 rapoarte comasate privind controlul prin teledetec ie.  
 
Fa  de anul 2015, în campania 2016 au fost e antionate la controlul clasic pe teren 

cu 52% mai multe ferme pe diverse scopuri de control – SAPS , ECO, GAEC, alte scopuri,  
cu un num r de ~ doua ori mai mare al parcelelor agricole controlate.   

 

III.  ACTIVITATEA  ÎN  DOMENIUL  INSPEC IILOR   
 Situa ia inspec iilor/controalelor efectuate la nivelul Centrului Jude ean 
Mehedin i este urm toarea: 

Nr. 
Crt. 

M sura Nr. 
Inspec ii/controale 

Nr.suprainspectii/ 
controale 

Nr. de 
inspecto
ri 

planificate realizate 

planificate realizate 

1. Restructurarea/reconversia 
plantatiilor viticole (DHC) 

27 27 - - 2 

2. Investitii in sectorul vinicol 

OMADR 1801/2014 
4 4 - - 4 

3. Control in sectorul zootehnic 
(adresa DACIS + sesizare) 

3 3 - - 2 

4. Supracontrol in sectorul 
zootehnic (adresa DACIS) 

- - 1 1 2 

5. Asigurarea recoltelor de 
struguri pentru vin 

1 1 - - 2 

6. Primire cereri 2016 la 
Centrele locale Vanju Mare 
si Drobeta (01 martie – 10 
iunie 2016) 

 

- - - - 2 

7. Operare si verificare 
rapoarte de control 2015 

- - - - 1 

8. Pregatire dosare pt control 
pe teren (SHP) 

    2 

9. Control classic pe teren      282 282 - - 4 
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IV. M SURI DE PIA   
 

Date/informa ii pe scheme de plat : 

 Pentru sprijinul primit prin Programul Na ional Apicol, conform Hot râri de Guvern 
nr. 1050/2013 pentru aprobarea programului na ional apicol pentru perioada 2014-2016, a 
normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar . Scopul Programului Na ional 
Apicol pentru perioada 2014-2016 reprezint  sprijinirea apicultorilor pentru identificarea 
stupilor, achizi ionarea de medicamente, funduri de stupi pentru control sau funduri de 
stupi antivarooa, de m tci, roiuri pe faguri şi/sau familii de albine. În cursul anului 2016  s-
a pl tit suma de 373688.67  lei pentru un num r de 4 dosare eligibile; 

 In conformitate cu HG 160/2016 pentru distribuirea sumei stabilite în anexa la 
Regulamentul delegat (UE) 2015/1.853 al Comisiei din 15 octombrie 2015 de acordare a 
unor ajutoare excep ionale cu caracter temporar fermierilor din sectorul creşterii 
animalelor  in anul  2016 au fost depuse 6 cereri pentru care s-a platit suma de 75224.25 
lei . 

 In conformitate cu HG 886/2016 privind distribuirea unei sume pentru produc torii 
de carne de porc din suma stabilit  în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1.613 al 
Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare excep ionale 
destinate produc tori , in anul 2016  au fost depuse 6 cereri de solicitare pentru care s-a 
platit suma de 908184.06.lei; 

 In conformitate cu prevederile OMADR nr.826/2016 pentru aprobarea modelului 
cererilor de plat , precum şi a modelului formularelor de accesare a clauzei de revizuire a 
angajamentelor încheiate în cadrul m surii 215 - Pl i în favoarea bun st rii animalelor - 
pachetul a) porcine  in cursul anului 2016 s-a pl tit suma de 451052.67 euro   

 pentru un num r de 6 solicitan i;De asemenea ,s-au eliberat un numar de 4 
adeverinte pentru suma totala de 373761 euro; 

 Pentru ajutorul de stat privind realizarea angajamentelor asumate voluntar în 
favoarea bun st rii p s rilor-pachetul B: Pl i privind bun starea animalelor-p s ri, 
conform OMADR nr. 264/2012, OMADR nr. 258/2014, OMADR nr. 704/2014, OMADR nr. 
1438/2014. In cursul anului 2016 s-a depus documentatia de  catre un solicitant ; 

 Pentru ajutorul de stat privind acordarea unui sprijin pentru restructutarea şi 
reconversia planta iilor viticole, conform OMADR nr. 1763/2014 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind condi iile de punere în aplicare a m surii de 
restructurare/reconversie a planta iilor viticole, eligibil  pentru finan are în cadrul 
Programului Na ional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018. Acordarea 
unui sprijin pentru restructurarea şi reconversia planta iilor viticole, este una din m surile 
de administrare a poten ialului productiv viticol, care a fost luat  de Comisia European  
atât pentru a înt ri echilibrul pie ei vitivinicole cât şi în vederea unei mai bune adapt ri a 
ofertei la cerere pentru anumite tipuri de produse vitivinicole. In cursul anului 2016  s-a 
pl tit suma de 150885 euro pentru 3 beneficiari; 

 Pentru acordarea unui sprijin privind asigurarea recoltei planta iilor viticole , care 
este una din m surile de pia  ale noii organiz ri comune de pia  a produselor vitivinicole, 
care a fost luat  de Comisia European  pentru a contribui la salvgardarea veniturilor 
produc torilor , atunci când acestea sunt afectate de dezastre naturale, fenomene climatic 
cu efecte adverse, boli sau infest ri cu d un tori. In cursul anului 2016 a fost depus un 
dosar pentru asigurarea recoltei planta iilor viticole, dosar ce se afla în etapa de verificare 
administrativ ; 
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 Pentru acordarea unui ajutor comunitar privind  ,,Programul de distribuire gratuit  a 
fructelor (merelor) în şcoli’’- program comunitar menit s  încurajeze consumul de fructe în 
şcoli şi s  promoveze formarea de obiceiuri alimetare s n toase şi prevenirea diferitelor 
afec iuni de s n tate (diabet, boli cardiovasculare şi obezitate infantil ), mediatizând 
avantajele cu caracter nutri ional şi fiziologic privind aportul de vitamine şi minerale prin 
consumul de fructe şi legume în stare proasp t . Beneficiarii programului sunt elevii din 
clasele I-VIII care frecventeaz  înv mântul de stat şi particular autorizat/acreditat de 
Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului şi Sportului. Ajutorul financiar poate fi solicitat 
de: consiliile jude ene şi/sau locale. In cursul anului 2016 s-a depus o cerere de catre 
Consiliul Judetean Mehedinti  pentru ,,Distribu ia de mere în şcoli semestrul I I- anul şcolar 
2015-2016’’,cerere aflata in procedura de control . 

 Pentru acordarea unui ajutor comunitar privind ,,Programele de Investi ii în Sectorul 
Vinicol’’ , conform OMADR nr. 1801/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
condi iile de punere în aplicare a m surii de investi ii , eligibil  pentru finan are în cadrul 
Programului na ional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018. M sura de 
investi ii în sectorul vinicol, este una din m surile de pia  ale noii organiz ri comune de 
pia , care a fost luat  de Comisia European  pentru îmbun t irea performan ei globale a 
întreprinderii şi adaptarea acesteia la cererile pie ei, precum şi sporirea competitivit ii 
acesteia şi se refer  la producerea sau comercializarea produselor viticole, inclusiv în 
vederea îmbun t irii economiei de energie şi a efecien ei energetic globale, precum şi a 
proceselor durabile. M sura de sprijin pentru investi ii în sectorul viticol are ca beneficiari 
produc torii persoane juridice cu domiciliul fiscal în România care propun programe de 
investi ii, altele decât cele finan ate prin Programul Na ional de Dezvoltare Rural  pentru 
perioada 2014-2020, denumit în continuare PNDR. In cursul anului 2016 a fost înregistrat  
o solicitare pentru ob inerea sprijinului comunitar  pentru  suma de 22570  euro; 
 

V. SUBVEN II DE LA  BUGETUL DE STAT  
 

Date/informa ii pe scheme de plat : 

 In conformitate cu Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile propriet ii şi 
justi iei, precum şi unele m suri adiacente în scopul concentr rii suprafe elor agricole în 
exploata ii eficiente impuse de necesitatea moderniz rii agriculturii României şi 
compatibiliz rii acesteia cu agricultura din rile membre ale Uniunii Europene. În cursul 
anului 2016 au fost primiti pentru vizarea carnetelor de rentier agricol un num r de 295 
rentieri, care vor beneficia de 50 euro/ha pentru terenul arendat şi 100 euro/ha în cazul 
terenurilor înstr inate; 

 In conformitate cu Hot rârea de Guvern nr. 1174/2014 si OMADR  nr.1727/2015  
privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina 
utilizat  în agricultur , pentru  rambursarea  accizei  la motorin  in cursul anului 2016 s-au 
depus in :trimestrul I un numar de 73 cereri de plata pentru care s-a platit suma de 
4175888.84 lei ; in trimestrul II –un numar de 91 cereri de plata pentru care s-a platit 
suma de 972923 lei;in in trimestrul III –un numar de 83 cereri pentru care s-a platit 
716397 lei .Prezenta schem  se aplic  de la data intr rii în vigoare a prezentei hot râri 
pân  la data de 31 decembrie 2020, iar rata accizei reduse pentru motorina utilizat  la 
efectuarea lucr rilor mecanizate în agricultur  în sectoarele vegetal, zootehnic şi 
îmbun t iri funciare este de 21 euro/1.000 litri. Diferen a dintre rata accizei standard şi 
rata accizei reduse se acord  ca ajutor de stat sub form  de rambursare , a c rui valoare 
se determin  în lei, pe baza cursului de schimb valutar euro-leu utilizat anual la calculul 
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accizelor, potrivit legii. De asemenea ,s-au primit un numar de 142 cereri de acord 
prealabil pentru motorina aferenta anului 2017. 

 In conformitate cu HG 1179/2014 privind ajutorul de stat in sectorul cresterii 
animalelor , in cursul anului 2016 s-au depus trei  cereri trimestriale de plata pentru care 
s-a platit suma de 96036.3 lei  
 
VI. RECUPERARE  DEBITE  

La data de 31.12.2016 situa ia din RDE şi RDN se prezint  astfel :  

 Debitori europeni :  
- Sum  de recuperat = 5.504.858,43 lei 
- Procentul de recuperare = 62.44 % 
- Procese verbale f r  confirmare = 7 cazuri 
- Dosare trimise la ANAF = 722  
- Deceda i = 8  

 Debitori na ionali OMADR nr.  687/2007 astfel: 
 -   sum  total  debit = 493.392  lei;  
 -  sum  de recuperat = = 483.885 lei; 

 

c) Turism  

Pozi ia geografic  în care este a ezat jude ul Mehedin i, aceea a unui uria  amfiteatru 
dispus în trepte, ce coboar  dinspre nord-vest spre sud-est, de la mun i spre câmpie, 
beneficiaz  de condi ii optime de dezvoltare a unor forme variate de turism. 

Peisajul format de fluviul Dun rea şi de defileul s u, unic în ar , diversitatea reliefului, 
prezen a unor elemente de flor  i faun  variate, multe specii fiind de mare importan  
ştiin ific , completate de impresionante m rturii ale unui trecut de milenii, dar i multe ale 
prezentului, exprimat prin edificii istorice, de arhitectur  şi art , construc ii tehnice unice 
prin valoarea şi ineditul lor, ofer  celor care ajung pe aceste meleaguri experien e inedite 
i posibilit i de petrecere a timpului liber într-un mod pe cât de pl cut pe atât de 

interesant. 
 

Sosiri şi înnopt ri în structuri de primire turistic  cu func iuni de cazare: 

 SOSIRI ÎNNOPT RI 

Decembrie 
2015 

- num r - 

Decembrie 
2016 

- num r - 

Decembrie 
2016 fa  

de 
decembrie 

2015 

- % - 

Decembrie 
2015 

- num r - 

Decembrie 
2016 

- num r - 

Decembrie 
2016 fa  

de 
decembrie 

2015 

- % - 

Total, din care: 4620 4531 98,1 8653 10281 118,8 

Turişti români 4075 4156 102,0 7774 8792 113,1 

Turişti str ini 545 375 68,8 879 1489 169,4 
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Sosirile  înregistrate în structurile de primire turistic  în luna decembrie 2016 au fost 
de 4531, în sc dere cu 89 (1,9 %) fa  de cele  înregistrate în luna corespunz toare din 
anul 2015. 

Din num rul total de sosiri, sosirile turiştilor români au reprezentat 91,7 % în luna 
decembrie 2016, iar în luna decembrie  2015 au reprezentat 88,2 %. Pe tipuri de structuri 
de primire turistic , sosirile înregistrate în hoteluri de in ponderea cea mai mare: 55,3 % 
în decembrie 2016 şi respectiv, 55,8  % în luna decembrie 2015. 

Înnopt rile înregistrate în structurile de primire turistic  în luna decembrie 2016 au 
fost în num r de 10281, în creştere cu 1628 (18,8 %) fa  de cele înregistrate în luna 
corespunz toare din anul 2015. 

Din  num rul total de înnopt ri, înnopt rile turiştilor români au reprezentat 85,5 % în 
luna decembrie 2016, iar în luna decembrie 2015 au reprezentat 89,8 %. Pe tipuri de 
structuri de primire turistic , înnopt rile înregistrate în hoteluri reprezint  51,2 % în 
decembrie 2016 şi respectiv,  57,3 % în luna decembrie 2015. 

Sosiri şi înnopt ri în structuri de primire turistic  cu func iuni de cazare în 
perioada 1.I – 31.XII: 

 

 SOSIRI ÎNNOPT RI 

1.I - 31.XII. 
2015 

- num r - 

1.I - 31.XII. 
2016     - 
num r - 

2016 fa  
de  2015 

- % - 

1.I - 31.XII. 
2015 

- num r - 

1.I - 31.XII. 
2016     - 
num r - 

2016 fa  
de  2015 

- % - 

Total, din care: 80971 90430 111,7 165587 199724 120,6 

Turişti români 69621 78229 112,4 147605 170138 115,3 

Turişti str ini 11350 12201 107,5 17982 29586 164,5 

 

În anul 2016, sosirile înregistrate în structurile de primire turistic  au crescut cu 11,7 
% fa  de anul 2015, turiştii români reprezentând 86,5 % din total sosiri, iar pe tipuri de 
structuri de cazare turistic , hotelurile de in ponderea cea mai mare (51,1 %). 

Înnopt rile înregistrate în anul 2016, au crescut cu 20,6 % fa  de anul 2015, turiştii 
români reprezentând  85,2 % din total înnopt ri, iar pe tipuri de structuri de cazare 
turistic , în hoteluri s-au înregistrat  53,6 % din total. 

Indicele de utilizare net  a locurilor de cazare în luna decembrie 2016 a fost de 
19,4 %, în creştere cu 2,7 puncte procentuale fa  de cel înregistrat în luna 
corespunz toare din anul 2015. 

Grafic, evolu ia indicelui de utilizare net  a locurilor de cazare în unit ile de primire 
turistic  în perioada decembrie 2015 – decembrie 2016, se prezint  astfel: 
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d) Transporturi 

Infrastructura tehnico-edilitara - ansamblul sistemelor de utilit i publice destinate 
furniz rii/prest rii serviciilor de utilit i publice; infrastructura tehnico-edilitara apar ine 
domeniului public ori privat al unit ilor administrativ-teritoriale si este supusa regimului 
juridic al propriet ii publice sau private. Art. 2, lit. j, legea 51/2006.  

Infrastructura de transport rutier   
Jude ul Mehedin i este traversat de 3 Axe prioritare ale re elei europene de 

transport (TEN-T):  
 Axa prioritar  7 (rutier ) – fostul Coridor Pan-european IV;  
 Axa prioritar  18 (fluviul Dun rea) – fostul Coridor Pan-european VII;  
 Axa prioritar  22 (feroviar );  
Re ea de baz  (TEN-T Core):  
 (leg tura cu regiunea Vest – Timi oara) Or ova – Drobeta Turnu Severin – Calafat 

(leg tura cu Bulgaria – trecere frontiera Vidin)  
Punct de trecere a frontierei (rutier) : Drobeta Turnu Severin (Por ile de Fier I) Re ea 
extins  (TEN-T Comprehensive):  

 Drobeta Turnu Severin – Craiova  
Cele 2 drumuri europene care traverseaz  jude ul sunt:  
– E70: (frontiera cu Serbia) Moravi a - Timi oara - Drobeta Turnu Severin - 

Craiova - Caracal - Alexandria - Bucure ti – Giurgiu-Pod Giurgiu (frontiera cu 
Bulgaria)  

E771: Drobeta Turnu Severin – Por ile de Fier I (frontiera cu Serbia) 

Conform datelor statistice oficiale jude ul Mehedin i dispunea în anul 2015 de drumuri 
publice în lungime total  de 1873 kilometri, din care:  
– drumuri na ionale modernizate: 450 km  
– drumuri jude ene i comunale: 1423 km  

 
Densitatea drumurilor publice raportat la suprafa a jude ului este de 37,9 km la 100 

km2 de teritoriu. 
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1.2 - AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM I LOCUIN E, SERVICII PUBLICE 
DE GOSPOD RIRE COMUNAL  

a) Urbanism i amenajarea teritoriului 

Prin activitatea de urbanism şi amenajarea teritoriului se asigur  condi iile de 
dezvoltare durabil , coerent  şi integrat  a teritoriului na ional în corelare cu principiile 
europene ale dezvolt rii teritoriale şi urbane asumate de România.  

Scopul de baz  al amenaj rii teritoriului îl constituie armonizarea la nivelul întregului 
teritoriu a politicilor economice, sociale, ecologice şi culturale, stabilite la nivel na ional şi 
local pentru asigurarea echilibrului în dezvoltarea diferitelor zone ale rii, urm rindu-se 
creşterea coeziunii şi eficien ei rela iilor economice şi sociale dintre acestea, în timp ce 
urbanismul are ca principal scop stimularea evolu iei complexe a localit ilor, prin 
elaborarea şi implementarea strategiilor de dezvoltare spa ial , durabil  şi integrat , pe 
termen scurt, mediu şi lung. 

În acest sens, i în jude ul Mehedin i, urbanismul urm reşte stabilirea direc iilor 
dezvolt rii spa iale a localit ilor urbane şi rurale, în acord cu poten ialul economic, social, 
cultural şi teritorial al acestora şi cu aspira iile locuitorilor, dinamica de dezvoltare a 
jude ului fiind sus inut  atât de mediul privat, cât şi de disponibilitatea fondurilor 
europene, surs  esen ial  ce accelereaz  investi iile, inclusiv în domeniul construc iilor, 
planificarea urban  şi teritorial  devenind astfel din ce în ce mai important . 

Planificarea şi programarea dezvolt rii în plan teritorial se realizeaz  prin 
intermediul documenta iilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, care reglementeaz  
dezvoltarea coerent  a localit ilor în raport cu o viziune de dezvoltare asumat  ce 
fundamenteaz  programul de investi ii publice şi private şi stau la baza emiterii 
autoriza iilor de construire şi a certificatelor de urbanism, inclusiv în scopul asigur rii 
procesului de construire în condi ii de calitate, eficien  şi siguran . 
Astfel, pentru atingerea principalelor obiective ale activit ii de urbanism la nivelul 
jude ului Mehedin i, în anul 2016 s-a urm rit şi realizat: 

- Îmbun t irea condi iilor de via  prin eliminarea disfunc ionalit ilor, asigurarea 
accesului la infrastructuri: drumuri, ap , canalizare, energie electric , energie termic , 
gaze naturale, servicii publice şi locuin e convenabile pentru locuitori, fiind finalizate în 
anul 2016 un num r de 630 obiective, pu in peste 500 dintre acestea reprezentându-l 
locuin ele, iar celelalte fiind: sisteme centralizate de alimentare cu ap  - 5, re ele de 
canalizare cu sta ii de epurare - 3, îmbun t irea infrastructurii rutiere pentru un num r de 
19 drumuri comunale, re ele de drumuri locale şi str zi în 20 localit i, 6 drumuri jude ene, 
un pod peste râul Blahni a, tronsonul de drum na ional - DN6 între Filiaşi şi Ciochiu a, 
eliminarea efectelor calamit ilor naturale pentru 6 zone din municipiul Orşova, inclusiv în 
zona unui cimitir (Poiana Stelei), amenajarea terenurilor alunecate şi regularizarea 
scurgerilor de pe versan i, regulariz ri de albii pentru un num r de 3 râuri, modernizarea 
unui num r de 2 pie e comunale (Salcia i Cerne i), clinici medicale de hemodializ  – 2, 
din care una nou înfiin at  (Primapharm Life Science) şi una reabilitat  (Renamed Farma), 
pavilion multifunc ional în cadrul Muzeului Regiunii Por ilor de Fier, campus şcolar la Baia 
de Aram , un centru de informare turistic  rural , reabilitarea unui num r de 4 aşez minte 
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culturale din mediul rural, o baz  de agrement în mediul rural, o pensiune turistic  rural , 
3 sisteme informa ionale pentru managementul integrat al apelor, eficientizarea 
iluminatului public şi extinderea re elelor de joas  tensiune pentru 6 localit i rurale, 
extinderea sta iei electrice de 400 kv Por ile de Fier, sistem de management integrat al 
de eurilor solide cu sta ie de sortare i sta ie de tratare mecano-biologic  (în comuna 
Malov ), platforme pentru colectarea şi managementul gunoiului de grajd în dou  
comune (Vînjule  i P tulele), ferm  de reproduc ie a suinelor, exploata ii agricole, etc.      

- Crearea condi iilor pentru satisfacerea cerin elor speciale ale copiilor, vârstnicilor şi 
ale persoanelor cu handicap, fiind finalizate obiectivele: Reabilitarea c minului pentru 
persoane vârstnice Vînjule , Centrul de îngrijire şi asisten  pentru tineri Şimian. 

În acelaşi timp, în anul 2016 au fost continuate lucr rile de execu ie la un num r de 
147 obiective publice cu finan are prin programe guvernamentale sau ale comunit ilor 
locale şi a început execu ia la un num r de alte 752 obiective noi.   

Comparativ cu anul 2015, la nivelul jude ului Mehedin i s-a constatat atât o creştere a 
num rului de obiective nou începute în anul 2016, respectiv de la 735 în 2015 la 752 în 
anul 2016, cât i a num rului obiectivelor finalizate în 2016, de la 288 de obiective 
finalizate în anul 2015 la 630 de obiective finalizate în anul 2016. 

 

b) Locuin e 

În luna decembrie 2016 au fost eliberate 15 autoriza ii de construire pentru 
cl diri reziden iale (cu o suprafa  util  de 2529  mp), în creştere cu 7,1 % fa  de luna 
noiembrie 2016, iar fa  de luna decembrie 2015, aceeaşi creştere. 

În anul 2016, s-au eliberat 300 autoriza ii de construire pentru cl diri reziden iale (cu 
o suprafa  util  de 46021 mp), în sc dere cu 9,1 % fa  de anul 2015.  

Pe medii, autoriza iile eliberate pentru cl diri reziden iale în anul 2016 în mediul rural 
de in 55,3 % din total, iar sc derea înregistrat  comparativ cu  anul 2015 este de 14,0 %, 
în mediul urban înregistrându-se o sc dere de 2,2 %. 

 
Autoriza ii de construire eliberate pentru cl diri reziden iale  

număr 

 
2015 2016 

dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. 

Total jude  14 12 15 33 27 32 37 32 38 33 12 14 15 
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 Locuin e terminate  
număr 

 

2015 2016 

trim.I  trim.II  trim.III trim.IV trim.I trim.II trim.III
1) 

Locuin e terminate 37 33 47 83 49 36 52 

mediul urban 1 9 14 57 14 16 19 

mediul rural 36 24 33 26 35 20 33 
 

1) Date provizorii – Direcția Județeană de Statistică 

Notă: Indicatorul "Locuinţe terminate" se referă la totalul locuinţelor finalizate în cursul trimestrului. 

Autoriza ii de construire eliberate pentru cl diri reziden iale în perioada                   
1.I – 31.XII: 

  

1.I – 
31.XII.2015         

-num r - 

1.I – 
31.XII.2016         

-num r - 

2016 fa  de 2015 

- % - 

Total jude  330 300 90,9 

Mediul urban 137 134 97,8 

Mediul rural 193 166 86,0 

 

Grafic, evolu ia num rului autoriza iilor de construire eliberate pentru cl diri 
reziden iale în perioada decembrie 2015  - decembrie 2016, se prezint  astfel: 

 

În anul 2016, au mai fost eliberate autoriza ii de construire pentru: Cl diri reziden iale 
pentru colectivit i (1 în suprafa  util  de 255 mp), Cl diri administrative (3 în suprafa  
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util  de 550 mp), Hoteluri şi cl diri similare (1 în suprafa  de 291 mp), Cl diri pentru 
comer ul cu am nuntul şi cu ridicata (5 în suprafa  de 1343 mp), Alte cl diri  (117 în 
suprafa  util  de 15462 mp), Extinderi la cl diri reziden iale existente (38 în suprafa  
util  de 3450 mp). 

Locuin ele terminate în trimestrul III 2016 1 au fost în num r de 52, din care, 19 în 
mediul urban şi 33 în mediul rural. 

Comparativ cu num rul locuin elor terminate în trimestrul III al anului 2015, num rul 
acestora a crescut cu 5 (mai multe cu 5 în mediul urban şi  acelaşi num r în mediul rural). 

Toate cele 52 de locuin e au fost executate din fondurile popula iei. 

 

c) Servicii publice de gospod rire comunal  

În ceea ce priveste serviciile de gospod rire comunal , Consiliul Jude ean Mehedin i 
a implementat proiectul cu  finan are european  nerambursabil  din POS Mediu  ”Sistem 
de   management integrat  al de eurilor solide în   jude ul Mehedin i”,    cod 
SMIS 38771, ce va fi finan at partial din POIM. 

Valoarea totala a proiectului este de 97.094,42 mii lei  

În cadrul proiectului au fost prev zute a se realiza închiderea unui n um r de 3 
depozite neconforme, respectiv : Vânju Mare, Strehaia i Baia de Aram , a c ror 
constructie a fost incheiat , primele 2 fiind finalizate in anul 2015 iar ultimul in anul 2016. 

 Tot in cadrul proiectului au fost realizate i un num r de 4 statii de transfer, o statie 
de sortare si o statie de tratare mecano-biologic , respectiv: 

Nr. 
crt. 

Statii  de transfer si tratare Capacitate    
(tone/an) 

1 Sta ie de transfer Or ova 8.245 
2 Sta ie de transfer  Baia de Aram  5.143 
3 Sta ie de transfer Strehaia 11.517 
4 Sta ie de transfer Vânju mare 13.463 
5 Sta ie de sortare Malov  33.182 
6 Sta ie tratare mecano-biologic  Malov  54.184 
  TOTAL 125.734 

  

 Sta iile de sortare nominalizate la primele  4 pozitii au fost realizate in anul 2015 iar  
la  Sta ia de sortare Malov  i Sta ia tratare mecano-biologic  Malov  lucr rile au fost 
incheiate in anul 2016. 

 Cheltuielile totale  realizate cumulat la 31.12.2016 se ridic  la 92.453,14 mii lei, din 
care, in anul 2016 s-a cheltuit suma de  9.593,94 mii lei.  

                                           
1 Date provizorii. – Direcția Județeană de Statistică 
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 Alte lucrari de utilit i pubice: 

 • În anul 2016 s-a emis autoriza ie de pentru lucrarea : extindere iluminat public de 
joas  tensiune în zona Dealul Po tei, i in zona Cimitir Vechi Poiana Stelei; 

 • În 2016 s-a emis autoriza ie de construc ie pentru obiectivul: Reabilitare i 
extinderea sistemului de alimentare cu ap  i extinderea re elei de canalizare în cartierul 
Poiana Stelei din municipiul Or ova. 

În  anul  2016  fa   de anul  2015, la nivelul ora ului Baia de Aram ,  a  fost  
extinsa  reteaua  de apa   si  canalizare  cu  cca. 10  km i  se  creaz   premisele    
racord rii  a  înca    cca.  500-700 de  gospodarii, f r   a  lua  în  calcul  extinderea  zonei  
construibile. 

          Toate  apele  menajere  uzate  ajung  în sta ia  de  epurare  ape  uzate  unde  sunt  
purificate. Cu  ocazia  modernizarii  re elei au  fost mobilizate fonduri, pe programe  
europene,  acestea  fiind  de  trei  milioane  de  euro. 

         Iluminatul  public  asigur   func ionarea a cca 900  corpuri  de  iluminat  stradal în 
2016  fata  de  824 în  2015 i deserve te  zonele  unde  se  desfasoara  evenimente  
publice. Serviciul  este  acreditat. 

De asemenea au fost organizate zone  verzi   in suprafata  de  cca  2,3 ha (parcuri  
si  agrement), cca  46 ha   p suni  si  cca  2.5 ha  terenuri  cu  alte  destinatii . In  prezent  
se  fac  demersuri pentru   infiintarea  de  noi  parcuri  si  zone  de  agrement , aceasta  
concretizandu-se   in realizarea  pe  viitor  a  parcului  din  zona  Pluti  si  a  Complexului  
Turistic. 

În ora ul Vînju-Mare in perioada 2015-2016 au avut loc reabilitare, extindere si 
modernizare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare în val. 
autorizatie=138829641,42 lei. 

           Re ea alimentare cu apa Vînju-Mare  (f r  aduc iune) 

Retele Lungime 
aplicatie(m) 

Lungime proiect 
tehnic (m) 

Diferente(m) 

Total retele 
reabilitate 

9982 10125 -143 

Total retele 
extindere 

6366   7422 -1056 

Total general 16348 17547 -1199 
 

                 Retea de canalizare Vînju-Mare (fara conducta de refulare) 

Retele Cantitate 
aplicatie 

Cantit.caiet de 
sarcini-m 

Diferente 
cantitative 

Total retele 
rehabilitate 

2882 2915 -33 

Total retele 
extindere 

16189 17359 -1170 

Total general 19071 20274 -1203 
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 În Or ul Strehaia i localitatea Comanda, în anul 2016,  a fost pusa in functiune 
noua retea de apa si canalizare deservind aproximativ 9000 de locuitori. 

 

1.3 - STADIUL REALIZ RII PROGRAMULUI DE INVESTI II  

Stadiul realizarii programului de investitii, Proiectul “Reabilitarea, extinderea si 
modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare în judetul Mehedinti” la data 
de 31.12.2016 

 

Denumire proiect Stadiu 
Implementare 

Termen de 
finalizare 

Reabilitarea, extinderea si modernizarea sistemelor de 
alimentare cu apa si canalizare – FIDIC rosu aglomerarea 
Drobeta Turnu Severin, aglomerarea Simian, aglomerarea Gura 
Vaii -CW1 - LOT 1 Drobeta Turnu Severin, Gura Vaii 

34.85% 26.08.2017 

Reabilitarea, extinderea si modernizarea sistemelor de 
alimentare cu apa si canalizare – FIDIC rosu aglomerarea 
Drobeta Turnu Severin, aglomerarea Simian, aglomerarea Gura 
Vaii -CW1 - LOT 2 Breznita de Ocol, Magheru 

99.44% Finalizat 

Reabilitarea, extinderea si modernizarea sistemelor de 
alimentare cu apa si canalizare – FIDIC rosu aglomerarea 
Drobeta Turnu Severin, aglomerarea Simian, aglomerarea Gura 
Vaii -CW1 - LOT 3 - Simian 

73.54% 31.08.2017 

Reabilitarea, extinderea si modernizarea sistemelor de 
alimentare cu apa si canalizare – FIDIC rosu aglomerarea 
Strehaia, aglomerarea Comanda Reabilitarea, extinderea si 
modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare – 
FIDIC rosu aglomerarea Strehaia, aglomerarea Comanda - 
CW2 

87.33% Finalizat 

Reabilitarea, extinderea si modernizarea sistemelor de 
alimentare cu apa si canalizare – FIDIC rosu aglomerarea Vinju 
Mare, aglomerarea Rogova - CW3 - LOT 1 - Vinju Mare 

99.16% Finalizat 

Reabilitarea, extinderea si modernizarea sistemelor de 
alimentare cu apa si canalizare – FIDIC rosu aglomerarea Vinju 
Mare, aglomerarea Rogova - CW3 - LOT 2 - Rogova 

100.00% Finalizat 

Constructie sisteme de alimentare cu apa si canalizare – FIDIC 
rosu clusterul Cujmir (aglomerarea Cujmir, aglomerarea 
Braniste) - CW4 

Neatribuit 31.12.2019 

Reabilitarea, extinderea si modernizarea sistemelor de 
alimentare cu apa si canalizare – FIDIC rosu aglomerarea Baia 
de Arama - CW5 

78.00% 10.07.2017 

Extindere Statie Epurare Drobeta Turnu Severin-FIDIC 
galben - CW6 Reziliat 31.12.2019 

Constructie statii epurare Strehaia, Cujmir, Gura Vaii- 
FIDIC galben - CW7 Reziliat 31.12.2019 
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În anul 2016, în ceea ce prive te infrastructura de transport, respectiv pentru 
drumuri i poduri, Consiliul Jude ean Mehedin i a realizat  investi ii de  mii lei,  structurat 
pe 3 capitole, respectiv:  

     

A. Lucr ri de investi ii în continuare  

Nr. 
crt. 

Denumire obiectiv  km Program Realizat 
2016 

1 DJ671B Jirov - DN67A - lim jud. Gorj km 
0+000 - 4+500, L = 4,5km, Modernizare 
DJ 671B - Tronson II: km 2+700 - 3+000,  
L=0,300 km (zona traversare CF)   

4,800 298,00 287,68 

2 DJ671B Jirov - DN67A - lim jud. Gorj km 
0+000 - 4+500 L = 4,5km, Modernizare 
DJ 671B - Tronson III: km 1+300-1+535 
, L= 0,235 km  

4,735 0,00 0,00 

3 DJ 606G  l =2,5 km, Gogosu. Modernizare 
DJ 606G pe 2,5 km 

2,500 1.652,71 1.643,05 

4 DJ 563A Vl daia - Alm jel - Podu Grosu 
km 0+000 - 20+280 L=19,700 km,  Int. 
DJ606 - int. DC 93 (Slaşoma) km 
6+540 - 8+740, Modernizare 
DJ563A pe 2,2 km, inclusiv rigole 
betonate şi pode e  

2,200 1.358,00 1.357,59 

5 DJ606C  lim. jud. Dolj - în aru - Buiceşti 
- Butoieşti km 51+500-59+150,  Buiceşti 
- Butoieşti pod km 57+990, 
Demolare pod existent şi executare 
pod nou pe DJ606C 

  50,00 0,00 

6 DJ 607A in localitatea Cerneti km 2+300-
2+800, 500 ml rigole carosabile 
stanga/dreapta  

0,500 8,48 7,82 

7 DJ562B  Vrata - Cujmir, km 0+000-
6+726, Reabilitare DJ562B pe 6,726 km 

6,726 4.186,00 3.800,38 

  TOTAL 21,461 7.553,19 7.096,52 
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B. Lucr ri de investi ii noi          
   

Nr. 
crt. 

Denumire obiectiv  km Program Realizat 
2016 

1 DJ607 DN67A(Strehaia)- Circeni-
Grozesti-Susita-Pasarani-lim.Gorj, 
Susita-Pasarani-lim.Gorj km18+352-
25+352, L= 7,0 km, Modernizare 
DJ607 pe 7 km,inclusiv rigole 
betonate si podete 

7,00 198,78 0,00 

2 DJ671A  Rudina - Bala de Sus, km 
18+898 - 21+898, L = 3,0 km, 
Modernizare DJ671A pe 3,0 km, 
inclusiv rigole betonate şi pode e   

3,00 2.324,74 2.317,82 

3 DJ671A  Studina - Sovarna, km 
14+100 - 16+100, L = 2,0 km, 
Modernizare DJ671A pe 2,0 km, 
inclusiv rigole betonate şi pode e   

2,00 1.979,00 1.966,07 

4 DJ565 Jiana Mare-Mileni-Burila Mare-
Crivina-Vrancea-Dun rea Mic ,km 
0+000-1+200, km 8+632-9+632, km 
20+000-21+000, Modernizare 
DJ565 pe 3,200 km  

3,20 2.285,00 1.906,05 

5 DJ 606B Corzu, km 45+683 - 
47+483, Modernizare DJ 606B pe 
1,8 km 

1,80 1.825,00 1.711,03 

6 DJ606B Izvoru Aneştilor - Valea 
Izvorului,  km 82+000 - 84+000, 
L=2,0 km, Modernizare DJ606B pe 
2,0 km, inclusiv rigole betonate 
si podete  

2,00 1.314,00 1.306,50 

  TOTAL 19,00 9.926,52 9.207,47 
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C. Alte cheltuieli de investi ii (studii si proiectare)     

  

Nr. 
crt. 

Denumire obiectiv  Program Realizat 2016 

1 SF/DALI  Reabilitare/modernizare  DJ 562 
A Rogova – Gruia 30,243 km-Punghina – 
Tîmna 61,037 km -(DN67A) -Strehaia 
Cîrceni-Grozeşti Şuşita Pas rani (DJ607 -
limita Dolj -25,352 km  

760,00 699,83 

2 SF/DALI  Reabilitare/modernizare  DJ 607 
C 37,236 KM – din DN6-DJ 670, DN6-
Bahna 8,8 km, Bahna-Ciresu 7 km, Ciresu-
Podeni 11 km, Podeni-Balta – 10,7 km 

288,00 232,08 

3 SF/DALI  Reabilitare/modernizare DJ 670 
Malovat (DN67) - Marga,  km+0+000-
21+350, L=21,350 km  

207,00 143,97 

4 SF/DALI  Reabilitare/modernizare DJ607 B 
drum Ciresu – Marga 4,895 km 

55,00 55,00 

5 SF /DALI Reabilitare/modernizare DJ607 B 
drum Ciresu – Bunoaica 6 km 

67,00 67,00 

6 Studiu topografic,Studiu 
geotehnic,DALI,PT, Modernizare DJ671A 
pe 2,0 km, DJ671A  Studina - Sovarna, km 
14+100 - 16+100, L = 2,0 km 

38,00 32,02 

7 Studiu topografic,Studiu 
geotehnic,DALI,PT, Modernizare DJ565 pe 
3,200 km, km 0+000-1+200, km 8+632-
9+632, km 20+000-21+000, L= 3,200km 

59,00 51,59 

8 Studiu topografic,Studiu 
geotehnic,DALI,PT,Modernizare DJ 606B 
pe 1,800 km,DJ 606B Corzu, km 45+683 - 
47+483, L= 1,800km 

35,00 29,68 

9 Studiu topografic,Studiu 
geotehnic,DALI,PT,Modernizare DJ 606G, 
l=2,5 km, Gogoşu 

40,00 33,72 

10 Studiu topografic, studiu geotehnic, DALI, 
PT, Modernizare DJ 671E  pe 2,6 km,  
Cerna Varf - int.DJ 670, L=2.6 km  

19,10 19,00 

11 Studiu topografic, studiu geotehnic, DALI, 
PT, Modernizare DJ 562  pe 3,3 km, 
lim.jud.Dolj - Gemeni, L=3,3 km 

0,00 0,00 
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12 Studiu topografic, studiu geotehnic, DALI, 
PT, Reabilitare  DJ 562B  pe 6,726 km, 
Vrata - Cujmir, L= 6,726 km 

60,00 55,00 

13 Studiu de analiza pentru atenuarea si 
stoparea proceselor geomorfologice aflate 
in desfasurare la DJ 607A - Centura de 
ocolire Drobeta Turnu Severin -Cerneti- 
Valea Copcii- Husnicioara - Peri -Prunisor 
(E70 -TEN -T) 

30,00 30,00 

14 SF variant  ocolitoare DJ607 A 270,00   
15 Expertizare i DALI "Consolidare corp drum 

DJ606 C, zona km 53+120, la Ci mea 
30,00   

16 SF Demolare pod existent pe DJ 606C km 
57+900 i execu ie pod nou 

30,00   

17 Expertizare  i DALI ,,Modernizare DJ 671A 
pe tronsoanele: int. DC 52(Cr guie ti) – 
int. DJ 671E (Ilov ), int. DJ 671E (Ilov  )  
- km  14+100 (Studina)  i int. DC 45 ( 
ovarna)  - km 18+898 (Rudina) 

100,00   

18 Studiu de audit rutier proiectul Reabilitare 
i modernizare drumuri jude ene, jude ul 

Mehedin i 

354,00 269,88 

  TOTAL 2.442,10 1.718,77 

   

Comparativ cu  anul 2015,  situa ia se prezint  astfel:   

  2015 2016 Cre tere 
neta 

Cre tere  
% 

 Drumuri si poduri 2.209,49 18.022,77 15.813,28 715,70% 
A  Investi ii în continuare 1.423,34 7.096,52 5.673,18 398,58% 
B  Investi ii noi 531,15 9.207,47 8.676,32 1633,50% 
C  Alte cheltuieli de investi ii 255,00 1.718,77 1.463,77 574,03% 
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1.4 – COMER  I PROTEC IA CONSUMATORULUI  

 

Comer ul interna ional cu bunuri 

Exporturile de bunuri (FOB), au fost în perioada 1.I – 31.X.2016 de 100341 mii 
euro, în creştere fa  de perioada corespunz toare din anul 2015 cu 9791 mii euro. 
Ponderea cea mai mare (48,8 %) o de in exporturile de " Alte produse nenominalizate în 
alt  parte " . 

Importurile de bunuri (CIF) derulate în perioada 1.I – 31.X.2016 au fost de 75846 
mii euro, în sc dere fa  de perioada corespunz toare din anul 2015 cu 1759 mii euro. 
Ponderea cea mai mare (64,5 %) o de in importurile de " Alte produse nenominalizate în 
alt  parte " . 

Principalii parteneri comerciali ai jude ului Mehedin i în aceast  perioad , dup  
ponderea de inut  în totalul schimburilor comerciale, au fost pe fluxul de export: Italia 
(56,3 %), Olanda (20,5 %), Germania (7,6 %), iar pe fluxul de import: Italia (72,3 %), 
Germania (6,5 %), Macedonia (4,7 %). 

EXPORTURILE FOB DE M RFURI, PE SEC IUNI DIN NOMENCLATORUL COMBINAT 
(NC): 

               
mii euro 

Cod 
NC 

Sec iuni, capitole din NC 

Anul 2015 1) Anul 2016 

oct.  nov.  dec.  
ian. 

2) 
feb. 

2) 
mar. 

2) 
apr. 

2) 
mai 

2) 
iunie 

2)  
iulie 

2) 
aug. 

2) 
sep. 

2)  
oct. 

3) 
1.I-

31.X 3) 

  TOTAL 
10179 8688 5061 6853 12749 12011 8263 11464 8512 12186 6532 10299 11474 100341 

  din care:               

I Animale vii şi produse animale 34 74 3 67 30 39 37 172 - 3 39 32 43 462 

II Produse vegetale - - - 8 - - - - - - - - - 8 

IV 
Produse alimentare, bauturi, 
tutun 

- - - - - 4 - - 5 - 13 - - 22 

V Produse minerale - 1 - - - - - - 1 - - - - 1 

VI 
Produse ale ind. chimice si ale 
ind.conexe 

- - - - - - - - - - - - - - 

VII 
Materiale plastice, cauciuc si 
articole din acestea 

- - - - - - - - - - - - - - 

VIII 
Piei crude, piei tabacite, blanuri 
si produse din acestea 

48 - - 21 88 122 133 - 77 - - 57 - 498 

IX 
Produse din lemn, pluta si 
impletituri din nuiele 

718 784 504 619 974 854 819 1039 835 539 390 820 676 7564 
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X 
Pasta de lemn, deseuri de hartie 
sau de carton, hârtie şi carton şi 
articole din acestea 

- - 340 135 617 581 651 615 806 1078 823 939 831 7076 

XI 
Materii textile si articole din 
acestea 

165 196 134 217 286 273 176 125 145 104 52 138 88 1604 

XII 
Încaltaminte, palarii,umbrele si 
articole similare 

- - - - - - 9 - - - - - - 9 

XIII 
Articole din piatra, ciment, 
ceramica, sticl  şi din alte 
materiale similare  

- - - - - - - - - - - - - - 

XV 
Metale comune si articole din 
acestea 

251 182 229 112 208 57 132 180 148 109 74 81 187 1289 

XVI 

Masini, aparate si echipamente 
electrice; aparate de înregistrat 
sau de reprodus sunetul si 
imaginile 

272 357 141 289 317 3561 390 1567 457 1585 272 479 1550 10467 

XVII Mijloace de transport 2673 1174 98 1780 4483 1714 1190 2268 1457 2192 2623 1547 1821 21075 

XX Marfuri si produse diverse 115 139 34 91 113 151 136 149 162 127 110 147 124 1310 

XXII 
Alte produse nenominalizate in 
alta parte 

5905 5782 3577 3514 5631 4655 4590 5349 4418 6450 2135 6059 6155 48957 

 

1) Date semidefinitive 
2) Date revizuite 
3) Date provizorii  
 
Not : Diferen ele între datele pe total jude  şi datele ob inute din însumarea sec iunilor pentru 
fiecare jude , datele pe sec iuni şi datele ob inute din însumarea capitolelor pentru fiecare sec iune 
sunt datorate rotunjirii valorilor din euro în mii euro.  

Datele pentru anul 2015 sunt semidefinitive. Datele pentru lunile ianuarie-septembrie 2016 
sunt revizuite, iar cele pentru luna octombrie şi perioada 1.I-31.X.2016 sunt provizorii 
(conform  metodologiei de realizare a statisticilor de comer  interna ional ). 

IMPORTURILE CIF DE M RFURI, PE SEC IUNI DIN NOMENCLATORUL COMBINAT (NC)                   
mii euro 

Cod 
NC 

Sec iuni, capitole din 
NC 

 

Anul 2015 1) 

 

 

Anul 2016 

 

oct. nov. dec. ian. 
2) 

feb. 2) mar. 
2) 

apr. 2) mai 2) iunie 
2) 

iulie 
2) 

aug. 
2) 

sep. 
2) 

oct. 3) 1.I-31.X 

3) 

  TOTAL 
7837 8357 4689 6083 7379 7374 7660 9098 7386 7584 5832 8691 8758 75846 

  din care:               



29 
 

I 
Animale vii şi produse 

animale 
99 41 133 27 276 184 196 157 201 75 61 164 165 1506 

II Produse vegetale 75 39 50 29 20 65 27 32 9 21 2 27 9 240 

III 
Grasimi si uleiuri animale 
sau vegetale  

- - - - - - - - - - - - - - 

IV 
Produse alimentare, 
bauturi, tutun 

9 - - 10 13 3 21 3 - - - - 17 68 

V Produse minerale 5 5 4 4 12 11 7 94 50 20 7 1 6 212 

VI 
Produse ale industriei 
chimice si ale industriilor 
conexe 

52 192 159 139 69 243 41 52 165 116 66 87 58 1037 

VII 
Materiale plastice, 
cauciuc si articole din 
acestea 

60 55 53 66 70 53 41 64 124 73 77 74 101 743 

VII
I 

Piei crude, piei tabacite, 
blanuri si produse din 
acestea 

- - - - - - 5 - - - - - - 6 

IX 
Produse din lemn, pluta 
si impletituri din nuiele 

8 - - 22 12 11 6 2 9 11 7 5 - 85 

X 

Pasta de lemn, deseuri 
de hartie sau de carton; 
hartie si carton si articole 
din acestea 

63 90 31 61 70 95 135 83 71 116 105 80 132 947 

XI 
Materii textile si articole 
din acestea 

194 101 143 249 87 103 169 140 81 64 47 68 79 1087 

XII 
Incaltaminte, 
palarii,umbrele si articole 
similare 

- - - - 11 - - - - - - 1 - 12 

XIII 
Articole din piatra, 
ciment, ceramica, sticla si 
din alte materiale similare 

69 30 43 55 89 29 80 69 94 55 96 127 104 797 

XV 
Metale comune si articole 
din acestea 

953 1028 691 578 867 928 1111 630 480 868 1111 506 1551 8630 

XVI 

Masini, aparate si 
echipamente electrice; 
aparate de înregistrat sau 
de reprodus sunetul şi 
imaginile 

566 1029 735 601 512 546 636 1100 1001 405 618 521 384 6323 

XVI
I Mijloace de transport 

296 485 188 125 246 638 365 1173 119 525 622 438 258 4510 

XVI
II 

Instrumente si aparate 
optice, fotografice, 
cinematografice, de 
m sur , de control sau 
precizie, instrumente 

16 20 13 5 3 11 13 4 13 17 6 9 34 115 
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XX 
Marfuri si produse 
diverse 

50 24 40 45 63 18 38 50 88 22 113 127 63 626 

XXI
I 

Alte produse 
nenominalizate in alta 
parte 

5323 5219 2406 4067 4960 4436 4770 5446 4881 5195 2894 6455 5798 48902 

1) Date semidefinitive 
2) Date revizuite 
3) Date provizorii 
Not : Diferen ele între datele pe total jude  şi datele ob inute din însumarea sec iunilor pentru 
fiecare jude , datele pe sec iuni şi datele ob inute din însumarea capitolelor pentru fiecare sec iune 
sunt datorate rotunjirii valorilor din euro în mii euro.  

Datele pentru anul 2015 sunt semidefinitive. Datele pentru lunile ianuarie-septembrie 2016 
sunt revizuite, iar cele pentru luna octombrie şi perioada 1.I-31.X.2016 sunt provizorii 
(conform  metodologiei de realizare a statisticilor de comer  interna ional).  
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2. STAREA SOCIAL  

2.1 - STAREA DE S N TATE I EDUCA IE A POPULA IEI  

a) S n tate 

EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE S N TATE PUBLIC  ÎN JUDETUL MEHEDIN I 
Direc ia de S n tate Public  Mehedin i este  o institutie public  cu personalitate 

juridic  care î i desfa oara activitatea pe teritoriul Jude ului Mehedin i în scopul realiz rii 
politicilor i programelor nationale de s n tate public , a activit ii de medicin  preventiv  
i a inspec iei sanitare de stat, a monitoriz rii st rii de s n tate i a organiz rii statisticii de 

s n tate, precum i a planific rii si derul rii investi iilor finan ate de la bugetul de stat 
pentru sectorul de sanatate. 

 Dezvoltarea asisten ei medicale primare: 

 prin asigurarea unei asisten e medicale primare accesibil  în egal  m sur  pentru 
to i locuitorii jude ului - toate localit ile din jude  au asisten  medical  asigurat  
de c tre medici de familie afla i în rela ie contractual  cu casa de asigur ri de 
s n tate jude ean , 90% dintre comune beneficiaz  de asisten  medical  
comunitar , iar 33% din comunit ile vulnerabile au mediatori sanitari rromi, prin 
suplimentarea în anul 2016 a num rului de posturi; 

 în cadrul celor trei centre de permanen  fixe care func ioneaz  în jude , au fost 
consulta i un num r de 14314 bolnavi prezenta i, ceea ce a degrevat serviciul UPU 
din cadrul Spitalului Jude ean de Urgen  Drobeta Turnu Severin din care pe grupe 
de varsta astfel:  
- 1.022 bolnavi din grupa de varsta 0-1;  
- 2.885 bolnavi din grupa de varsta 1-14; 
- 8.528 bolnavi din grupa de varsta 15-64;  
- 1.879 bolnavi din grupa de varsta peste 65. 
 

 

 

varsta 0-1

varsta 1-14

varsta 15-64

varsta >65
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ASISTEN A MEDICAL  PRIMAR  I DE SPECIALITATE 
 s-au evaluat şi identificat priorit ile în domeniul asisten ei medicale; 
 în prezent, în jude , asigura acordarea de servicii medicale primare 141 medici de 

familie afla i în rela ie contractuala cu CASJ; 
 s-a  urm rit asigurarea si îmbun t irea asisten ei medicale curative si profilactice, 

precum i accesibilitatea  pentru locuitorii întregului jude ;  
 în vederea extinderii altor servicii de asistenta medicala s-au înfiin at:  

  - 3 cabinete de medicina dentara, 6 cabinete de specialitate, 10 cabinete de 
medicina de familie   

 S-a realizat supravegherea activit ii de raportare şi monitorizare a bolilor cronice 
de c tre furnizorii de servicii medicale; 

Lista diagnosticelor pentru decesele evitabile utilizat  de Levêque, Humblet şi 
Lagasse-BELGIA pentru jude ul Mehedinti 

I Boli sensibile la îngrijiri medicale  

2016 

 

2015 

 

1 Infec ii gastro-intestinale 1680 1057 ↑ 

2 Tuberculoz   209 261 ↓ 

3 Cancer de sân   946 904 ↑ 

4 Cancer de col şi corp uterin 698 674 ↑ 

5 Leucemii  29 25 ↑ 

6 Cardiopatia reumatismal  cronic  1137 1085 ↑ 

7 Hipertensiune şi boli cerebro –vasculare  36921 36226 ↑ 

8 Boli respiratorii  40354 40216 ↑ 

9 Ulcerul gastric şi duodenal  5138 5106 ↑ 

10 Apendicita  250 214 ↑ 

11 Hernia abdominal   1850 1719 ↑ 

12 Colecistita şi colelitiaza  975 781 ↑ 

13 Mortalitatea matern    0 - 

14 Anomalii congenitale ale inimii şi vaselor 195 136 ↑ 

15 Mortalitate infantil  0 – 1 12 9 ↑ 
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II Boli sensibile la promovarea s n t ii    

1 Cancer trahee, bronhii şi pulmon   246 234 ↑ 

2 Boli ischemice ale inimii   13731 13502 ↑ 

3 Ciroza ficatului   2662 2558 ↑ 

4 Accidente datorate vehiculelor cu motor 206 178 ↑ 

                        

                              Alte boli netransmisibile cu pondere crescuta:  

1 Diabet 7730 8226 ↓ 

2 Obezitatea 16025 16119 ↓ 

                    

Lista bolilor care pot intra în categoria celor generatoare de decese evitabile, în 
România, a fost stabilit  pornind de la cea recomandat  de O.M.S., ele fiind subîmp r ite 
în decese care pot fi prevenite prin influen area stilului de via  şi decese care pot fi 
prevenite prin m suri de profilaxie secundar .             

  Primele cinci cazuri de îmboln viri in jude ul Mehedinti sunt: 

- bolile aparatului respirator 
- bolile aparatului circulator 
- bolile  endocrine de nutri ie si metabolism 
- bolile aparatului digestiv 
- bolile ficatului 

          Pentru perioada analizat  se observ   o reducere  a cazurilor de tuberculoz , i o 
cre tere a cazurilor de boli respiratorii, hipertensiune şi boli cerebro – vasculare, celelalte 
îmboln viri înregistrând mici varia ii. 

          Evaluarea deceselor evitabile constituie o util  metod  de m surare a st rii de 
s n tate a popula iei şi impactului exercitat de sistemul de s n tate asupra acesteia (prin 
m suri de profilaxie primar  şi secundar ), decesele evitabile reprezentând rezerva pentru 
sc derea ratei de mortalitate. 
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S-a evaluat asisten a medical  acordat  gravidei, lehuzei şi nou-n scutului, urm rindu-se permanenta îmbun t ire a 
acesteia; 

Intensificarea colabor rii dintre medicii de familie si asisten ii medicali  comunitari i mediatorii rromi. 
Mi carea  natural  a popula iei în anul 2016 
În anul 2016 s-au n scut 2261 copii (2338 în 2015)  si au decedat 3634 persoane  (3.912  in 2015).  

Principalii indicatori demografici în anul 2016  comparativ cu anul 2015 

Perioada Natalitatea Mortalitatea 
generala 

Spor 
natural 

Mortalitatea 
infantila 
0 -1 an 

Mortalitatea 
precoce 
0 -6 zile 

Mortalitatea 
neonatala 
0 -27 zile 

Mortalitatea 
Postneonatala 
28 -11 luni 

Mortalitatea 
Postinfantila 
1 -4 ani 

Mortinatalitatea 
(nascuti morti) 

Mortalitatea 
perinatala 

Anul 
2016 

2262 
7,72‰ 

3634 
12,41‰ 

-1372 
-4,69‰ 

12 
5,31‰ 

8 
3,54‰ 

8 
3,54‰ 

4 
1,77‰ 

2 
0,20‰ 

10 
4,40‰ 

18 
7,92‰ 

Anul 
2015 

2122 
7,25‰ 

3810 
13,01‰ 

-1688 
-5,76‰ 

9 
4,25‰ 

6 
2,83‰ 

7 
3,30‰ 

2 
0,95‰ 

2 
0,20 ‰ 

10 
4,69 ‰ 

16 
7,51‰ 

Tendin a ↑ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ - ↓ ↑ 

7.72 7.25 

12.41 13.01 

-4.69 
-5.76 

5.31 
4.25 

3.54 
2.83 

3.54 3.3 
1.77 

0.95 
0.2 0.2 
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Indice de  Natalitate Mehedinti Indice de Mortalitate generala Sporul Natural Mortalitatea Infantila 0-1 an

Mortalitatea precoce  0-6 zile Mortalitatea neonatala 0-27 zile Moratlitatea Postneonatala 28-11 luni Mortalitatea Postinfantila 1-4 ani

Mortinatalitatea Mortalitatea perinatala



36 
 

Natalitatea în Jude ul Mehedin i este în cre tere în aceast  perioad , peste media 
na ional  a anului 2015 (7.2 ‰), în anul 2016  având valoarea 7,72‰ .  

Mortalitatea generala in Jude ul Mehedin i se men ine  peste media rii în anul 
2015 (11.7‰), fiind în sc dere de la (13.01) în anul 2015 la 12.41 in 2016. 

Sporul natural în toata aceasta perioada a fost negativ cu varia ii intre –5,76‰ si –
4.69‰ valoarea minim  situându-se în anul  2015  -5.76‰ , sub valoarea na ional  –
3,3‰ in anul 2015. 

Mortalitatea infantil  în  aceasta perioad  are o cre tere de la  4.25‰ în anul  2015 
la o valoare de  5.31‰ in 2016 ,  sub media pe ar  la anul 2015(8.0‰) . 

Mortalitatea precoce 0-6 zile are un traseu  ascendent  de la  2.83‰  în 2015, 
atingând valoarea de 3.54‰ in anul 2016.  

Mortalitatea neonatala 0-27 zile creste de la valoarea  de (3.3‰) in 2015, având o 
valoare maxima (3.54‰)  în anul  2016.  

Mortalitatea postneonatala are un trend ascendent de la valoarea (0.95‰) în anul 
2015  la valoarea (1.77‰) în 2016.   

Mortalitatea postinfantil  înregistreaz  aceea i valoare (0.20‰) în aceasta 
perioad .  
      Mortinatalitatea are un trend descendent de la o valoare  de (4.69‰) în anul 2015 
la valoarea de   ( 4.40‰) in 2016 
Mortalitatea perinatal  cre te la (7.51‰) în 2015 la valoarea ( 7.92‰) în anul 2016 
 

 ASISTENTA MEDICALA DE URGENTA 
A fost monitorizata permanent,  în scopul unei bune  desf ur ri a activit ii i 

asigur rii  accesului echitabil al popula iei la serviciile medicale. 
S-au urm rit standardele de calitate si respectarea protocoalelor de interven ii in 

unitatea de primiri urgente;  
Urm rirea îmbun t irii timpilor de r spuns la solicit ri printr-un management 

eficient al folosirii echipajelor Serviciului Judetean de Ambulanta si SMURD. 
Exista o re ea integrata a sistemului de urgenta care acoper  suprafa a întregului 

jude , dup  cum urmeaz : 
  - 3 centre de permanenta fixe; 
   - dispecerat integrat cu: 1 sta ie de ambulanta Drobeta Turnu Severin, 5 substa ii  
ambulanta, 5 puncte SMURD 
 La finalul anului 2016 Serviciul Judetean de Ambulanta Mehedinti dispunea de 3 
ma ini tip C1/C2, 22 ambulan e tip B1/B2, 9 autosanitare de transport A1/A2 si 4 ma ini 
destinate consulta iilor la domiciliu ACD. 

- UPU/SMURD Spitalul Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin 
Din martie 2013 func ioneaz  Dispeceratului Integrat al Inspectoratului pentru 

Situa ii de Urgen  i Ambulan a, fapt care a dus la o îmbun t ire reala a timpului mediu 
de ajungere la caz. 
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ASISTENTA  SANITAR   
În anul 2016  func ioneaz   la nivelul jude ului Mehedinti: 

-  4 unit i sanitare cu paturi în sistem public; 
-  2 centre de s n tate multifunc ionale, aflate în structura Spitalului Jude ean de Urgen  
Drobeta Turnu Severin; 
-  3 centre de permanenta in vederea asigur rii continuit ii asisten ei medicale primar  în 
afara orelor de program ale cabinetelor de medicina de familie; 
-  1 unit i sanitare cu paturi, sistem spitalizare de zi, în privat; 
-  161 cabinete medicale individuale ale medicilor de familie 
-  146 cabinete de specialitate 
-  2 cabinete s n tate mintala 
-  115 cabinete stomatologice 
-  16 laboratoare medicale si 12 de tehnica dentara 
-  84 de farmacii, 13 puncte farmaceutice, 1 drogherie 
 Cele 3 unit i sanitare cu paturi in sistem public au aprobate de c tre Ministerul 
S n t ii un num r de 1449 paturi, din care 1286 paturi sunt contractate cu Casa de 
Asigurari de Sanatate Jude ean  Mehedin i în sistem DRG, pentru spitalizare de zi având 
contracte pentru 71 paturi. 
   

IMPLEMENTAREA OBIECTIVELOR POLITICILOR DE SANATATE 
În anul 2016 Directia de Sanatate Publica Mehedin i a primit vaccinuri incluse in 

Programul National de Imunizare si a încheiat contracte  cu medicii de familie si unit ile 
sanitare pentru distribuirea acestor vaccinuri.  

- Au fost efectuate controale ale produselor si obiectivelor cu impact asupra 
s n t ii publice in toate domeniile de competenta; 

- Au fost coordonate si organizate ac iuni declan ate in cadrul sistemelor de alerta. 
au fost realizate campanii de imunizare conform Calendarului na ional de vaccinare; 
 

PRINCIPALELE PROBLEME IDENTIFICATE IN ANUL 2016 
Insuficienta personalului de specialitate coroborata cu volumul mare de activitate, 

care determina întârzieri in atingerea obiectivelor si care afecteaz  calitatea rezultatelor, 
antrenând suprasolicitarea personalului existent; 

Lipsa fondurilor necesare achizi ion rii unor aparate (gaz cromatograf si 
spectofotometru cu absorb ie atomica) din dotarea laboratorului de diagnostic si 
investigare în s n tate publica din cadrul Direc iei de S n tate Public  Mehedin i. 

 
În ceea ce prive te num rul de persoane asigurate beneficiare de pachetul de baz  

de servicii medicale num rul mediu de asigura i în anul 2015 a fost de 201.267 persoane 
iar în anul 2016 num rul a fost de 200.244 persoane care fac parte din toate categoriile: 
copii sub 18 ani, elevi/studen i între 18-26 ani, salaria i, pensionari, liber profesioni ti, etc. 

Situa ia num rului de contracte /acte adi ionale încheiate pe domenii de asisten  
medical  la data de 31.12.2015 se prezenta astfel: 
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Nr. crt. Tipul de asistenta medicala 
Nr. 

contracte 
2015  

1. Asistent  medical  primar  146 

2. 
Asisten  medical  ambulatorie de specialitate pentru 
specialit ile clinice 

22 

3. 
 Asisten  medical  ambulatorie de specialitate pentru 
specialit ile paraclinice  

13 

4 
Asisten a medical  de specialitate de recuperare-reabilitare a 
s n t ii (unit i sanitare ambulatorii de recuperare) 

9 

5 
 Asisten  medicala ambulatorie de specialitate pentru 
specialitatea medicina dentar  

29 

6 Asisten  medicala spitaliceasc  5 

7 Îngrijiri medicale la domiciliu 5 

8 
Acordarea medicamentelor cu i f r  contribu ie personal  în 
tratamentul ambulatoriu 

55 

9 
Acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor 
deficien e organice sau fiziologice 

69 

Num r total de contracte/acte adi ionale încheiate 353 

 
Situa ia num rului de contracte /acte adi ionale încheiate pe domenii de 

asisten  medical  la data de 31.12.2016 se prezenta astfel: 
 

Nr. 
Crt. 

Tipul de Asisten a medical  

Nr. 
contracte 
existente 

31.12.2016 

1 Asisten a medical  primar  141 

2 
Asisten a medical  ambulatorie de specialitate pentru specialit i 
clinice 

23 

3 
Asisten a medical  ambulatorie pentru specialit i paraclinice 
(furnizori de servicii medicale paraclinice al ii decat spitalele) 

14 

4 
Asisten a medical  de specialitate de recuperare-reabilitare a 
s n t ii   (unitati sanitare ambulatorii de recuperare) 

9 
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5 
Asisten a medical  ambulatorie de specialitate pentru specialitatea 
medicina dentar  

24 

6 Asisten a medical  spitaliceasc  5 

7 Îngrijiri medicale la domiciliu 6 

8 
Acordarea medicamentelor cu i f r  contribu ie personl  în 
tratamentul ambulatoriu 

53 

9 
Acordarea dispozitivelor medicale destinate recuper rii unor 
deficien e organice sau fiziologice 

65 

10 Consulta ii de  urgenta la domiciliu  si transport sanitar neasistat 1 

Nr. total contracte / acte adi ionale 351 

 
În anul 2015 num rul de contracte a fost în num r de 353 iar în anul 2016 a fost de 

351 de contracte, astfel se poate observa c  num rul de furnizorii de servicii medicale, 
medicamente i dispozitive medicale putem spune c  este constant. Casa de Asigur ri de 
S n tate Mehedin i prin intermediul conducerii, asigur  num rul necesar de furnizori care 
acord  servicii medicale asigura ilor.     

Atragerea personalului medical în zonele izolate sau defavorizate s-a f cut prin 
majorarea cu pân  la 100% a punctajului realizat, în func ie de condi iile în care se 
desf şoar  activitatea medicii de familie, pe baza criteriilor aprobate prin ordin comun al 
Pre edintelui C.N.A.S. şi al Ministrului S n t ii. 

ASISTEN  MEDICAL  PRIMAR  
Anul 2015 

Contractele încheiate în anul 2014 au fost prelungite pentru primele 4 luni ale 
anului 2015 prin acte adi ionale, cu îndeplinirea tuturor condi iilor privind rela iile 
contractuale dintre casa de asigur ri de s n tate i furnizori. Condi iile acord rii asisten ei 
medicale în baza actelor adi ionale au fost cele prev zute în actele normative în vigoare pe 
perioada derul rii actelor adi ionale şi anume prevederile H.G.400/2014 pentru aprobarea 
pachetelor de servicii medicale de servicii medicale şi a Contractului-cadru care 
reglementeaz  condi iile acord rii asisten ei medicale în cadrul sistemului de asigur ri 
sociale de s n tate pentru anii 2014 – 2015, cu modific rile i complet rile ulterioare i 
prevederile Ordinului  ministrului s n t ii, al preşedintelui Casei Na ionale de Asigur ri de 
S n tate nr.619/360/2014, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 
2014 Contractului-cadru privind  condi iile acord rii asisten ei medicale în cadrul sistemului 
de asigur ri sociale de s n tate pentru anii 2014-2015, cu modific rile i complet rile 
ulterioare. 

Anul 2016 
Contractele încheiate în anul 2015 au fost prelungite pentru primele 6 luni ale 

anului 2016 prin acte adi ionale, cu îndeplinirea tuturor condi iilor privind rela iile 
contractuale dintre casa de asigur ri de s n tate i furnizori.  
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În perioada iulie–decembrie 2016 s-a asigurat continuitatea în acordarea asisten ei 
medicale la nivelul jude ului. 

În luna iulie 2016 s-a declan at procedura de contractare pentru toate domeniile de 
asistent  pentru anul 2016. 

Procesul de contractare pe toate domeniile de asisten  medical , medicamente şi 
dispozitive medicale s-a finalizat la data de 29.07.2016. 

Atragerea personalului medical în zonele izolate sau defavorizate s-a f cut prin 
majorarea cu pân  la 100% a punctajului realizat, în func ie de condi iile în care se 
desf şoar  activitatea medicii de familie, pe baza criteriilor aprobate prin ordin comun al 
Pre edintelui C.N.A.S. şi al Ministrului S n t ii. 

 
Asisten a medical  ambulatorie de specialitate pentru specialit i clinice 

 
În anul 2016 au beneficiat de mai multe consulta ii din partea medicilor speciali ti 

fa  de anul 2015, în anul 2015 au fost înregistrate un num r de 127.024  de consulta ii 
acordate asigura ilor din Jude ul Mehedin i iar în anul 2016 au fost înregistrate au fost 
înregistrate 135.992 de consulta ii. Aceast  cre tere se poate explica i datorit  faptului c  
în anul 2016 au fost înregistrate 23 de contracte cu medicii speciali ti. 
 

Asisten a medical  ambulatorie pentru specialit i paraclinice (furnizori de servicii 
medicale paraclinice al ii decat spitalele) 

 
În ceea ce prive te num rul de investiga ii medicale în asisten a medical  

paraclinic (laboratoare de analize, laborator de analize medicale citopatologice, ecografii 
sau imagistic  medical ), acestea au fost în cre tere în anul 2016 fa  de anul 2015. În 
anul 2015 au fost înregistrate un num r de 448.831 de investiga ii iar în anul 2016 au fost 
înregistrate un num r de 460.552 investiga ii înregistrând un consum mai mare cu 
180.000 lei. 

 
Acordarea medicamentelor cu i f r  contribu ie personl  în tratamentul 

ambulatoriu 
 

Dup  introducerea cardului na ional de s n tate s-a observat o sc dere a 
consumului de medicamente i implicit a num rului de re ete eliberate. În anul 2015 au 
fost eliberate un num r de 621.766 de re ete în valoare de 68.150,28 mii lei iar în anul 
2016 au fost eliberate 619.121 de re ete în valoare de 64.072,46 mii lei.  
 

Acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficien e organice sau 
fiziologice 

 
În ceea ce prive te dispozitivele medicale a fost înregistrat  o sc dere privind 

eliberarea dispozitivelor medicale ca i num r de decizii eliberate adic  pentru anul 2015 
au fost eliberate 3932 de decizii în valoare de 2.921.536 lei iar în anul 2016 au fost 
eliberate un num r de 3724 de decizii a c ror valoare s-a ridicat la suma de 3. 366.308 lei. 
Au fost eliberate un num r mai mare de decizii pentru dispozitivele medicale pentru 
incontinen  urinar  în anul 2015 fa  de anul 2016 dar valoarea celor emise în anul 2016 
este mai mare. 
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ASISTEN  MEDICAL  SPITALICEASC  
 

Referitor la furnizorii de servicii spitalice ti situa ia sumelor contractate la data de 
31.12.2015 se prezint  astfel:  

                                                                                                 lei 

  
  
  

  
  

 
Co

d 
CN

AS
 

Denumirea unit ii sanitare cu paturi 
Valoare 

contractata la 
31.12.2015 

MH01 
SPITAL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU 
SEVERIN 62.421.900 

MH02 SPITAL MUNICIPAL ORSOVA 5.473.690 

MH05 SPITAL ORASENESC BAIA DE ARAMA 3.081.060 

MH06 
CENTRUL DE ONCOLOGIE DROBETA TURNU 
SEVERIN 1.958.000 

T13 
SPITAL GENERAL CAI FERATE DROBETA TURNU 
SEVERIN 4.137.510 

MH x 77.072.160 

 
SUME INREGISTRATE IN CONTUL 8080 REPREZENTÂND DEP ŞIREA 

VALORII  CONTRACTELOR  ÎNCHEIATE PENTRU ANUL 2015 CU UNIT ILE 
SANITARE 

PUBLICE CU PATURI 
 

NR. 
CRT. 

 DENUMIRE SPITAL 
VALOARE  

Lei 

  TOTAL, din care: 6,573,555 

1 
SPITAL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU 
SEVERIN 5,506,783 

2 SPITAL MUNICIPAL ORSOVA 246,262 

3 SPITAL ORASENESC BAIA DE ARAMA 415,505 

4 SPITAL GENERAL CAI FERATE DROBETA TURNU SEVERIN 405,005 

 
Referitor la furnizorii de servicii spitalice ti situa ia sumelor contractate la data de 

31.12.2016 se prezint  astfel: 
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            lei 
Co

d 
CN

AS
 

Denumirea unit ii sanitare cu paturi 
Valoare 

contractata la 
31.12.2016 

MH01 
SPITAL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU 
SEVERIN 63.807.260 

MH02 SPITAL MUNICIPAL ORSOVA 5.959.170 

MH05 SPITAL ORASENESC BAIA DE ARAMA 

3.176.640 

 

MH06 CENTRUL DE ONCOLOGIE DROBETA TURNU SEVERIN 2.524.120 

T13 
SPITAL GENERAL CAI FERATE DROBETA TURNU 
SEVERIN 4.449.940 

MH X 79.918.000 

 
- pentru acordarea drepturilor salariale conform OUG35/2015 
 

Denumire unitate sanitara publica  

VALOARE 
CONTRACTATA OUG 
35/2015  la 31.12.2016 

SPITAL JUDETEAN DE URGENTA 
DROBETA TURNU SEVERIN 11.569.619,00 

SPITAL MUNICIPAL ORSOVA 1.144.380,00 

SPITAL ORASENESC BAIA DE ARAMA  523.651,00 

SPITAL GENERAL CFR DROBETA 
TURNU SEVERIN 710.350.00 

TOTAL 

13.948.000.00 
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SUME INREGISTRATE IN CONTUL 8080 REPREZENTÂND DEP ŞIREA 
VALORII  CONTRACTELOR  ÎNCHEIATE PENTRU ANUL 2016 CU UNIT ILE 

SANITARE 
PUBLICE CU PATURI 

 

NR. 
CRT 

 DENUMIRE SPITAL 
VALOARE  

lei 

  TOTAL, din care: 6.937.686 

1 
SPITAL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU 
SEVERIN 4.564.075 

2 SPITAL MUNICIPAL ORSOVA 777.615 

3 SPITAL ORASENESC BAIA DE ARAMA 1.237.262 

4 SPITAL GENERAL CAI FERATE DROBETA TURNU SEVERIN 358.734 

 
 
PROGRAME NA IONALE DE S N TATE DESF URATE PRIN INTERMEDIUL 

CASEI DE ASIGUR RI DE S N TATE MEHEDIN I 
În anul 2015 în Programul na ional de oncologie au fost trata i un num r de 1137 

bolnavi cu un cost mediu 11.298 lei per/bolnav iar în anul 2016 au fost trata i un num r 
de 1107 bolnavi cu un cost mediu de 11.992 lei per/bolnav. 

 
În cadrul Programului na ional de diabet zaharat în anul 2015 au fost trata i un 

num r de 9343 de bolnavi cu un cost mediu de 1.059 lei/bolnav, 25 de copii cu diabet 
zaharat automonitoriza i cu un cost mediu de 1241 lei/copil i 2676 de bolnavi 
automonitoriza i cu un cost mediu de 396 lei/bolnav. În anul 2016 au fost trata i un num r 
de 9585 de bolnavi cu un cost mediu de 1.136 lei/bolnav, 28 de copii cu diabet zaharat 
automonitoriza i cu un cost mediu de 1256 lei/copil i 2937 de bolnavi automonitoriza i cu 
un cost mediu de 393 lei/bolnav. 

 
În cadrul Programului na ional  de tratament al hemofiliei i talasemiei în anul 2015 

au fost trata i un num r de 2 bolnavi între 1 i 18 ani cu un cost mediu de 66.227 
lei/bolnav, 1 bolnav de hemofilie cu substitu ie ”on demand” cu un cost mediu de 133.979 
lei/bolnav i 2 bolnavi cu hemofilie cu substitu ie de scurt  durat  cu un cost mediu de 
526.350 lei/bolnav. În anul 2016 au fost trata i un num r de 2 bolnavi între 1 i 18 ani cu 
un cost mediu de 111.150 lei/bolnav, 1 bolnav de hemofilie cu substitu ie ”on demand” cu 
un cost mediu de 224.233 lei/bolnav i 3 bolnavi cu hemofilie cu substitu ie de scurt  
durat  cu un cost mediu de 397.067 lei/bolnav. 

 
În cadrul Programului na ional de tratament pentru boli rare, în anul 2015 au fost 

trata i un num r de 6 bolnavi cu scleroz  lateral  amiotrofic  cu un cost mediu de 5.376 
lei/bolnav iar în anul 2016 au fost trata i un num r de 7 bolnavi cu aceea i boal  cu un 
cost mediu de 4.506 lei/bolnav. 
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Prin intermediul Programului na ional de ortopedie, în anul 2015 au fost 
endoproteza i un num r de 53 de bolnavi cu un cost mediu de 1.349 lei/bolnav iar în 2016 
au fost endoproteza i un num r de 63 de bolnavi cu un cost mediu de 1750 lei/bolnav. 

 
În cadrul Programului na ional de transplant de organe, esuturi i celule de origine 

uman , în anul 2015 au fost trata i un num r de 18 bolnavi cu un cost mediu de 16.645 
lei/bolnav iar în anul 2016 au fost trata i un num r de 24 de bolnavi cu un cost mediu de 
11.965 lei/bolnav. 

 
Prin intermediul Programului na ional de supleere a func iei renale la bolnavii cu 

insuficien  renal  cronic  (dializ ) au fost trata i în anul 2015 un num r de 229 de bolnavi 
prin hemodializ  conven ional  cu un cost mediu de 496 lei/bolnav, 14 bolnavi trata i prin 
hemodiafiltrare intermitent  on-line cu un cost de 563 lei/bolnav i un num r de 12 
bolnavi trata i prin dializ  peritoneal  automat  cu un cost mediu de 27.364 lei/bolnav. În 
anul 2016 un num r de 251 de bolnavi prin hemodializ  conven ional  cu un cost mediu 
de 496 lei/bolnav, 17 bolnavi trata i prin hemodiafiltrare intermitent  on-line cu un cost de 
563 lei/bolnav i un num r de 11 bolnavi trata i prin dializ  peritoneal  automat  cu un 
cost mediu de 67.859 lei/bolnav.  

Programul na ional de supleere a func iei renale la bolnavii cu insuficien  renal  
cronic  se deruleaz  prin CAS Mehedin i începând cu 01.05.2015, prin unitatea de 
hemodializ  conven ional  Spitalului CFR Drobeta Turnu Severin i Centrul de Dializa 
Privata SC Fresenius Nephrocare Romania SRL  cu sediul în Bucuresti, cu sediul  punctului 
de lucru în Drobeta-Turnu Severin, B-dul Carol I  nr. 79, jude ul Mehedin i. 

 
    

b) Educa ie 

Strategia de dezvoltare a înv mântului mehedin ean, promovat  de Inspectoratul 
Şcolar Jude ean, se înscrie în reperele stabilite de Strategia MENC  pentru dezvoltarea 
înv mântului preuniversitar şi a Programului de dezvoltare economico-social  a jude ului 
Mehedin i.  

Analiza st rii înv mântului din jude ul Mehedin i, la sfârşitul anului  şcolar 2015-
2016 se realizeaz  prin raportare la indicatorii de evaluare a calit ii  şi a eficien ei interne 
a sistemului.  

Diagnoza are, de asemenea, în vedere gradul de realizare a obiectivelor formulate 
în  Planul managerial al Inspectoratului  Şcolar Jude ean Mehedin i, pentru anul şcolar 
2015-2016. Deschiderea sistemelor educa ionale şi de formare profesional  spre mediul 
social, economic şi cultural, spre societate, în ansamblul s u, prin consolidarea rela iilor de 
colaborare dintre educa ie şi formare profesional  cu pia a muncii, cercetare, dezvoltarea 
spiritului antreprenorial, îmbun t irea înv rii limbilor str ine, creşterea mobilit ii 
europene pentru elevi şi studen i, profesori, cercet tori şi specialişti, consolidarea 
cooper rii europene, reprezint , în egal  m sur , direc ii de ac iune, dar şi deziderate ale 
societ ii contemporane. 
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RE EAUA UNIT ILOR DE ÎNV MÂNT 

Priorit ile manageriale au vizat: 
– sprijinirea accesului la studii pentru cei care au abandonat şcoala, prin oferirea posibilit ii de a urma cursurile la formele de 

înv mânt seral şi frecven  redus ;  
– restructurarea re elei şcolare în func ie de indicii demografici şi programele de dezvoltare la nivel local şi regional, precum şi 

adaptarea la pia a muncii; 
– reducerea înv mântului gimnazial cu predare simultan  şi a claselor sub efectivul minim admis de lege; 
– sprijinirea accesului la educa ie a elevilor proveni i din medii dezavantajate, în vederea prevenirii şi combaterii marginaliz rii 

şi a excluziunii sociale; 
– facilitarea accesului tinerilor la programe de educa ie şi formare profesional  de tip „a doua ans ”; 
– diversificarea ofertei de servicii educa ionale prin asigurarea şanselor egale la educa ie pentru copiii cu cerin e educa ionale 

speciale. 
 

I.1.1. Înv mântul de stat  

 Unit i de înv mânt 2015– 2016 

 

 
Total 

Cu personalitate 

juridica 
Structuri 

Înv mânt de 
mas  

223 

 

103 120 

Înv mânt special 3 2 1 

Înv mânt 
particular 

4 4 - 
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I.1.2.Unit i cu personalitate juridic  / structuri / categorii / zone 2015-2016 

 

 

Gr dini e coli I-VIII coli 0-IV 

C
O

LE
G

II/LIC
E

E
 

T
E

O
R

E
T

IC
E

 

G
rupu

ri şcolare, Licee, 
C

o
leg

ii Teh
n

ice 

Liceu
 teh

n
o

lo
g

ic sp
ecial 

Înv mânt 
special 

Cluburi 
sportive 

Palate, 
cluburi ale 
copiilor / 
filiale  

PJ 

Structuri 

PJ 

Structuri 

PJ 

Structuri 

Şcoli 

G
r

dinie 

PJ 

Sec
ii 

Drobeta Tr-Severin 7 8 11 2 - - 4 5 1 2 1 1 - 1 

Baia de Arama - 3 1 2 - 2 - 1 - - - - - 1 

Orsova 2 - 2 - - - 1 1 - - - 1 - 1 

Strehaia - 4 1 1 - 1 - 1 - - - - - 1 

Vanju Mare - 4 1 - - 1 1 - - - - - - 1 

Rural - 25 58 13 3 54 2 2 - - - - - - 

TOTAL 9 44 72 18 3 58 8 10 1 2 1 2 - 5 
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NIVEL DE 
ÎNV MÂNT 

NR. UNIT I Din care: NR. ELEVI Din care: 

PJ AR 
structuri 

SEC II URBAN RURAL 

preşcolar 188 9 44 135 6194 3109 3085 

primar 61 3 58 - 10641 5382 5259 

gimnazial 90 72 18 - 9548 4799 4749 

liceal 18 18 - - 9641 7970 1671 

liceu tehnologic special 3 2 1 - 274 274 - 

postliceal 1 1 - - 1882 1733 149 

 

 

ALTE UNIT I CONEXE NR. UNIT I din care: 

PJ AR SEC II 

Clubul Şcolar Sportiv 2 2   

Palatul Copiilor 5 1  4 

Casa Corpului Didactic 1 1   

Inspectoratul Şcolar Jude ean 1 1   

TOTAL MENCS 9 5  4 
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C.J.R.A.E 1 1   

TOTAL înv mânt special 2 1 1  

Scoala Postliceala Sanitara G.Titeica 1 1   

Liceul Teoretic „Şerban Cioculescu” 1 1   

GPN Baia de Aram  1 1   

Gr dini a Tereza Verzeri 1 1   

TOTAL înv mânt particular 4 4   

 

I.1.3. Efective de elevi 

Nr. total 
elevi 

Nr. total 
preşcolari 

Nr. elevi 
înv. 

primar 

Nr. elevi 
înv. 

gimnazial 

Nr. elevi 
înv. 
liceal 

profesi
onal 

Nr. 
elevi 
înv. 
special 

Nr. elevi înv. 
postliceal 

Nr. elevi înv. 
particular 

39429 6167 10641 9548 9691 376 274 1577 buget 

305 tax  

850 
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Referitor la fundamentarea cifrei proiectului planului de şcolarizare, preciz m c , 
pentru cei 2224 de absolven i prognoza i a absolvi clasa a VIII -a  s-au alocat 74  de clase, 
distribuite astfel în inv mântul liceal:  

– 36 clase – filiera teoretic  
– 33 clase – filiera tehnologic  
– 5 clase – filiera voca ional  

Clasele de la filiera tehnologic  au fost repartizate în conformitate cu procentele 
stabilite în documentele de proiectare strategic  a nevoilor pie ei muncii la nivel 
regional(PRAI) şi local(PLAI), astfel: 

– 18 clase profil tehnic; 
– 10 clase profil servicii; 
– 5 clase profil resurse; 

 
S-au propus: 

– clase a IX-a pentru înv mântul cu frecven  redus   
– clase a IX-a seral 
– 19 clase de înv mânt postliceal zi / seral şi 3 clase de maiştri  pentru 

calific rile: sanatate si asistenta pedagogica, mecanica,energetic, 
constructii, instalatii si lucrarii publice, agricultur . 

Ac iuni întreprinse: 

– realizarea de întâlniri pe zone  cu directorii unit ilor de înv mânt din jude  în 
cadrul c rora a fost prelucrat  Metodologia privind fundamentarea cifrei de 
şcolarizare şi stabilirea re elei unit ilor de înv mânt preuniversitar 
pentru anul şcolar 2015/2016; 

– propunerea spre aprobarea CA a componen ei Comisiei de fundamentare a 
cifrei de şcolarizare şi stabilirea re elei unit ilor de înv mânt 
preuniversitar la nivelul ISJ Mehedinti; 

– realizarea graficului întâlnirilor cu directorii unit ilor de înv mânt din jude  pentru 
preluarea propunerilor planului de şcolarizare; 

– centralizarea propunerilor şi analizarea lor în cadrul comisiei jude ene; 
– realizarea la nivelul ISJ Mehedinti a unui studiu de specialitate referitor la 

fundamentarea planului de şcolarizare,din perspectiva argumentelor 
psihologice,sociologice şi economice,în care au fost implica i profesorii consilieri din 
centrele şi cabinetele de asisten  psihopedagogic ,autorit ile locale şi Comitetul 
Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formarea Profesional ; 

– aprobarea proiectului planului de şcolarizare de c tre CA al ISJ, avizarea lui de c tre 
C.L.D.P.S.F.P.şi coordonatorul regional al CNDIPT, pentru înv mântul profesional; 

– înaintarea  proiectului la MENC . 
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RESURSE UMANE 

 

Situa ia încadr rii cu personal la nivelul jude ului MH, în anul şcolar 2015 – 2016, se 
prezint  astfel: 

Personal din înv mântul 

preuniversitar 
2015-2016 2016-2017 

Personal didactic 3322 

Etapele cuprinse în Calendarul mişc rii 

personalului didactic pe anul 2015-2016 se 

afl  în curs de desf şurare. 

Personal didactic auxiliar 372 

 Personal nedidactic 681 

TOTAL 4375 

 

       

Situa ia încadr rii pe norme/posturi didactice pe tipuri de posturi şi medii de 
reziden  - înv mânt de mas  : 

 

TITULARI 

Titulari  

(plata cu ora sau 

cumul) 

SUPLINITORI 

CALIFICATI  

SUPLINITORI 

necalifica i/ în 

curs de calificare 

Total 
din care: 

Total 
din care: 

Total 
din care: 

Total 
din care: 

Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural 

2458 1322 1136 321 122 199 699 201 498 54 13 41 
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Situa ia încadr rii pe norme/posturi didactice pe tipuri de posturi şi medii de 

reziden -înv mânt special: 

TITULARI 

Titulari  

(plata cu ora sau 

cumul) 

SUPLINITORI 

CALIFICATI  

SUPLINITORI 

CALIFICA I 

necalifica i/ în 

curs de calificare 

Total 
din care: 

Total 
din care: 

Total 
din care: 

Total 
din care: 

Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural 

75 75 0 5 5 0 30 30 0 2 2 0 

 

Acoperirea cu personal didactic a diferitelor discipline: 

  Discipline/domenii deficitare în acoperirea cu personal didactic calificat 

1 Limba german  
2 Chimie 
3 Fizic  
4 Educatoare – în zone greu accesibile 

             Discipline/domenii cu excedent de personal 

1 Limba şi literatura român  
2 Limba francez  
3 Istorie 
4 Geografie 
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Activit ile de mobilitate a personalului didactic  
Concursurile de ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate s-au desf şurat în conformitate cu Metodologia de organizare şi 
desf şurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante în unit ile de înv mânt preuniversitar.  
La examen au fost înscrişi un num r de 452 candida i.  
 

SITUATIA STATISTICA A POSTURILOR DIDACTICE VACANTE/ REZERVATE ÎN UNIT ILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR  

Jude  

Total 
posturi 
vacant

e/ 
rezerva

te 
publica

te 
pentru 
concurs 

din care: 

Titulari-
zabile pt. 
concurs 

din care: 

Netitulari-
zabile pt. 
concurs 

din care: 

Titulari-
zabile 

(urban) 

Titulari-
zabile 
(rural) 

Posturi netitularizabile 
vacante/rezervate 

complete 

Posturi netitularizabile 
vacante/rezervate incomplete 

Com-
plete 

Com-
plete 

(urban
) 

Com-
plete 

(rural) 

Incom-
plete 

Incom-
plete 

(urban) 

Incom- 
plete  

(rural) 

MH 951 15 5 10 936 520 276 260 416 174 242 

 În cadrul activit ilor cuprinse în calendarul de mişcare a personalului didactic aprobat de MENCS s-au emis decizii pentru: 

– 57 complet ri de catedr                
– 12 întregiri de norm  didactic    
– 87 pretransfer ri        
– 26 transfer prin restrângere de activitate 
– 140 detaş ri în interesul înv mântului şi la cerere. 
– 64 titulariz ri în baza art 253 din Legea Educa iei Na ionale 
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Gradul didactic 
Definitivat    
2016 

Gr. II 2015-
2017 

Gr. II 

IC1 

Gr. I 

IC1 

Gr. I 

2016-
2018 

TOTAL 

Num r cadre 
didactice înscrise 

129 51 74 91 85 430 

 

EDUCA IE TIMPURIE 
       În anul scolar 2015-2016 in judetul Mehedinti,un numar de aproximativ 6.000 
de copii au frecventat gradinita.Acestia au fost cuprinsi in 340 de grupe-282 grupe cu 
program normal (4625 prescolari) si 58 grupe cu program prelungit (1369 
prescolari). 

      Întreaga activitate desfasurata in anul şcolar 2015-2016 a fost focalizata pe 
asigurarea unui cadru propice desf şur rii unui proces instructiv-educativ de calitate 
in toate unitatile de invatamant prescolar. Nevoile identificate, care au stat la baza 
proiect rii întregii activit i au fost: 

 Promovarea unor programe specifice în scopul cresterii gradului de cuprindere 
a copiilor in gradinite; 

 Organizarea de programe de informare asupra nout ilor privind proiectele de 
actualitate în înv mântul prescolar; 

 Diversificarea si adaptarea ofertei educa ionale la nevoile individuale ale 
copiilor;  

 Mediatizarea exemplelor de bun  practic  şi promovarea rezultatelor deosebite 
ale activit ii cadrelor didactice şi managerilor;  

 Identificarea persoanelor resursa si cooptarea acestora in corpul dev metodisti 
si mentori; 

 Extinderea programului de educa ie timpurie astfel încât s  r spund  tuturor 
solicit rilor p rin ilor. 

 Monitorizarea activit ii în toate unit ile de înv mânt a avut în vedere 
direc iile de ac iune şi obiectivele generale stabilite în Planul Managerial pentru 
anul şcolar 2015-2016 şi a urm rit implementarea politicilor privind asigurarea 
calit ii la toate nivelurile.  

 Pentru organizarea unei re ele educa ionale cât mai eficiente, s-a inut seama 
de urm toarele elemente: o analiza evolu iei demografice a popula iei de 
vârst  preşcolar  o analiza bazei materiale existente, a utilit ilor şi a 
infrastructurii, o analiza a ocup rii posturilor cu personal didactic calificat, o 
analiza a rezultatelor inregistrate. 

 Elaborarea de propuneri de includere în planul de inspec ie frontal  pentru 
anul şcolar 2015-2016 a unit ilor preşcolare in  care nu s-au efectuat astfel 
de inspectii de mai mult timp. 

 Elaborarea tematicii de specialitate a inspec iilor în unit ile de invatamant 
prescolar. 
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 Elaborarea regulamentului, a tematicii şi a graficului desf şur rii şedin elor cu 
membrii consiliului consultativ, cu managerii şcolari si cu  membrii consiliului 
consultativ.  

 Realizarea şi reactualizarea bazei de date cu documente legislative privind 
înv mântul prescolar;  

 Realizarea bazei de date privind autoriza iile de func ionare ale unit ilor de 
înv amânt ; 

 Realizarea rapoartelor privind activitatea din sectorul de responsabilitate; 
 Realizarea, pe baza strategiilor Inspectoratului Şcolar Jude ean , a 

documentelor de planificare şi organizare a activit ii la nivelul 
compartimentului. 

 Evaluarea personalului de conducere ai unit ilor de înv mânt prescolar. 
 Asigurarea unit ilor preşcolare cu personal didactic conform metodologiei şi 

calendarul mişc rii personalului didactic, asistarea acestora în încadrarea, 
salarizarea/ normarea personalului,in consolidarea calit ii şi stabilit ii 
personalului didactic angajat în gradinitele din mediul rural prin antrenarea 
autorit ilor locale al turi de conducerile unit ilor de înv mânt. 

 Personalizarea traiectelor de evolu ie în carier  a personalului didactic,avandu-
se in vedere urmatoarele  priorit i:  identificarea nevoilor de formare a 
personalului didactic,monitorizarea realiz rii inspec iilor pentru sus inerea 
gradelor didactice în vederea asigur rii ritmicit ii şi continuit ii îndrum rii 
metodice şi de specialitate,identificarea ofertan ilor de formare şi informarea 
cadrelor didactice privind oferta curent  de programe de formare acreditate, 
formarea cadrelor didactice şi a managerilor pentru aplicarea noilor prevederi 
legislative ; 

 Efectuarea inspec ii curente şi speciale pentru ob inerea gradelor didactice prin 
implementarea strategiilor de evaluare cu scop de orientare şi optimizare a          
înv rii. 

 Organizarea evalu rilor ini iale ca reper pentru adaptarea procesului de 
înv are la particularit ile de varsta si individuale ale copiilor.  

 Organizarea evalu rilor finale şi analiza comparativ  a rezultatelor. 
 Orientarea inspec iei şcolare c tre parcurgerea adaptat  a programei şi 

evaluarea obiectiv  a prescolarilor in raport cu progresul propriu. 
 Monitorizarea şi evaluarea modului în care se aplic  politicile privind 

managementul educa ional, evaluarea şi dezvoltarea institu ional , asigurarea 
calit ii. 

 

Evaluarea na ional  pentru elevii clasei  a VIII-a în  anul şcolar 2015-2016 - la nivelul 
jude ului Mehedin i au participat la proba scris  din data de 27.06.2016 - Limba i 
literatura român  un num r de 1983 candida i,  la proba scris  din data de 
28.06.2016 – limba i literatura matern  maghiar  – 1 candidat, iar la proba scris  
din data de 29.06.2016 – Matematic  un num r de 1979 candida i;
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BACALAUREAT 2016 

Rezultate finale BACALAUREAT 2016 , sesiunea iunie - iulie 

 

Unitate Inscrisi Prezenti Neprezentati Eliminati Respinsi 
Respinsi 
cu medii 

Reusiti 
TOTAL 

Reusiti 
6-6,99 

Reusiti 
7-7,99 

Reusiti 
8-8,99 

Reusiti 
9-9,99 

Reusiti 
10 Promovabilitate 

COLEGIUL NA IONAL 
"GHEORGHE I EICA" 229 229 0 0 14 6 215 26 44 68 77 0          93.89 

COLEGIUL NA IONAL 
"TRAIAN" 200 196 4 0 21 6 175 30 23 59 63 0          89.29 

COLEGIUL NA IONAL 
PEDAGOGIC " TEFAN 
ODOBLEJA" 246 241 5 0 47 9 194 47 59 65 23 0          80.50 

LICEUL TEORETIC "TRAIAN 
LALESCU" 93 92 1 0 21 5 71 28 19 19 5 0          77.17 

LICEUL DE ART  
"I. T.PAULIAN" 32 32 0 0 9 5 23 5 8 7 3 0          71.88 

LICEUL TEORETIC CUJMIR 64 55 9 0 26 4 29 11 11 6 1 0          52.73 

LICEUL TEHNOLOGIC 
"MATEI BASARAB" 175 146 29 0 83 8 63 20 22 16 5 0          43.15 

LICEUL TEORETIC 
"DR.VICTOR GOMOIU" 67 62 5 0 36 7 26 11 8 5 2 0          41.94 

COLEGIUL TEHNOLOGIC 
"CONSTANTIN 
BRÂNCOVEANU" 184 157 27 2 91 8 64 20 25 11 8 0          40.76 

COLEGIUL NA IONAL 
ECONOMIC "THEODOR 
COSTESCU" 248 234 14 1 149 16 84 36 31 14 3 0          35.90 
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LICEUL TEORETIC 
"GHEORGHE IONESCU 
I E TI" 25 15 10 0 10 1 5 2 1 2 0 0          33.33 

LICEUL TEORETIC 
" ERBAN CIOCULESCU" 43 34 9 0 25 3 9 6 2 1 0 0          26.47 

COLEGIUL TEHNIC 
"DECEBAL" 68 47 21 0 39 5 8 5 2 1 0 0          17.02 

COLEGIUL TEHNIC DE 
TRANSPORTURI AUTO 13 12 1 0 10 1 2 2 0 0 0 0          16.67 

COLEGIUL TEHNIC 
"DOMNUL TUDOR" 131 102 29 0 89 4 13 12 1 0 0 0          12.75 

LICEUL TEHNOLOGIC 
"TUDOR VLADIMIRESCU" 32 17 15 0 15 0 2 1 1 0 0 0          11.76 

COLEGIUL TEHNIC "LORIN 
S L GEAN" 24 20 4 0 18 1 2 1 1 0 0 0          10.00 

COLEGIUL TEHNIC 
"DIERNA" 44 42 2 0 38 1 4 4 0 0 0 0           9.52 

LICEUL TEHNOLOGIC 
HALÂNGA 10 9 1 0 9 1 0 0 0 0 0 0            .00 

 TOTAL final 1928 1742 186 3 750 91 989 267 258 274 190 0          56.77% 

 TOTAL inainte de 
contestatii 1928 1742 186 3 790 100 949 241 254 277 177 0          54.48% 
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Rezultate finale BACALAUREAT 2016, sesiunea august – septembrie 

 

Unitate Promovabilitate 

COLEGIUL NA IONAL "GHEORGHE I EICA" 52.94 
LICEUL TEHNOLOGIC HALÂNGA 50.00 
COLEGIUL NA IONAL "TRAIAN" 39.13 

COLEGIUL NA IONAL PEDAGOGIC " TEFAN 
ODOBLEJA" 28.57 
LICEUL DE ART  "I. T.PAULIAN" 28.57 
COLEGIUL TEHNIC "LORIN S L GEAN" 27.27 
LICEUL TEHNOLOGIC "MATEI BASARAB" 26.67 

COLEGIUL NA IONAL ECONOMIC "THEODOR 
COSTESCU" 25.24 
COLEGIUL TEHNIC "DECEBAL" 20.00 

COLEGIUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN 
BRÂNCOVEANU" 20.00 
LICEUL TEORETIC " ERBAN CIOCULESCU" 20.00 
COLEGIUL TEHNIC "DOMNUL TUDOR" 19.15 
LICEUL TEORETIC "TRAIAN LALESCU" 17.65 
COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI AUTO 16.67 
LICEUL TEORETIC CUJMIR 16.67 
LICEUL TEORETIC "DR.VICTOR GOMOIU" 16.00 
COLEGIUL TEHNIC "DIERNA" 5.88 
LICEUL TEHNOLOGIC "TUDOR VLADIMIRESCU" .00 

LICEUL TEORETIC "GHEORGHE IONESCU I E TI" .00 
  

 TOTAL 23.67 
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DEFINITIVAT 2016 

Statistica definitivat  FINALE-  dupa contestatii  
 
 

                   

Inscrisi Prezenti Absenti Eliminati Retrasi Promovat Respinsi 
Lucrari 
Anulate 

Note 
1-
1,99 

Note 
2-
2,99 

Note 
3-
3,99 

Note 
4-
4,99 

Note 
5-
5,99 

Note 
6-
6,99 

Note 
7-
7,99 

Note 
8-
8,99 

Note9-
9,99 Note10 Promovabilitate 

128 103 25 0 48 26 28 1 1 0 2 1 6 12 6 22 4 0 48,15% 

 
TITULARIZARE 2016 
Statistica TITULARIZARE  FINALE-  dupa contestatii  

         
INSCRISI 
INITIAL  CONCURS ABS 

ELIMINA
T RETRASI NUMAR LUCRARI 

NUMAR LUCRARI 
ANULATE 

NUMAR 
LUCRARI 

EVALUATE 
NOTE 
>=5 NOTE >=7 NOTE<5 

452 445 96 0 93 256 2 254 181 85 73 

           

       

PROCENT NOTE >=7 33,46% 

 

       

PROCENT NOTE >=5 71,26% 
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ÎNV MÂNT PARTICULAR 
 

În anul şcolar 2015-2016 au func ionat urm toarele unit i de înv m nt particular 
cu personalitate juridic  : 
          - Şcoala Postliceal  Sanitar  “Gheorghe i eica” din  Drobeta Turnu-Severin, Strada 
Traian, nr.84 , care are 22 de clase cu un efectiv de 510 elevi, 26 de cadre didactice, 3  
didactic auxiliar şi unul nedidactic 
        - Liceul Teoretic “Şerban Cioculescu” din Drobeta Turnu- Severin, Strada Traian, nr. 
84,  care are 19 clase , 228 de elevi, 23 cadre didactice, 3 didactic auxiliar şi unul nedidactic 
        - Gr dini a romano-catolic ” Sf. Tereza Verzeri” din ” din Drobeta Turnu- Severin, 
strada Hora iu nr.3, care are 6 grupe , 68 de preşcolari, 6 cadre didactice, unul didactic 
auxiliar şi trei nedidactic 
      - Gr dini a cu program normal TABOR din Baia de Aram , Strada  Stadionului nr.7, care 
are 3 grupe, 44 de preşcolari, 3 cadre didactice, unul didactic auxiliar şi 2 nedidactic. 
 
Alternative Educa ionale 
 
          În anul şcolar 2015-2016 în jude ul Mehedin i au func ionat dou  alternative 
educa ionale, în înv mântul de stat : 
Alternativa  “Montessori “– nivel preşcolar : 3 grupe cu program normal, 69 preşcolari, 3 
educatoare Montessori. 
Alternativa „Step by Step “ – nivel preşcolar : 11 grupe program prelungit, 290 preşcolari şi 
3 grupe program normal,  62 preşcolari, 25  educatoare Step by Step 
 
   Alternativa educa ional  “Montessori “a func ionat la urm toarele unit i şcolare- Şcoala 
gimnazial  “Theodor Costescu”, Şcoala gimnazial  nr.15, Gr dini a cu PP nr.22., iar 
Alternativa educa ional  “ Step by Step”a func ionat la Gr dini a cu PP nr. 2, Gr dini a cu PP 
nr.3, Gr dini a cu PP nr.19 şi Gr dini a cu PP nr.20 

În anul şcolar 2015-2016 s-au realizat  şi urm toarele activit i : 
– inspec ii tematice-21 
– inspec ii de specialitate, inspec ii curente şi speciale pentru acordarea gradelor 

didactice- 21  
– inspec ii speciale la clas  pentru titularizare- 18  
– inspec ii generale – 6 
– cercuri pedagogice- 12 
– olimpiade şi concursuri şcolare - 5 
– activit i de perfec ionare -10 

 

În privin a abandonului şcolar, exist  în linii mari,trei direc ii de ac iune: 

1. Prevenirea – îmbun t irea accesului egal la educa ie de înalt  calitate de la vârste 
fragede. Trebuie introduse m suri menite s  garanteze participarea tuturor copiilor la orele 
de curs (suportul lingvistic pentru copiii de imigran i de exemplu). 

2. Interven ia – îndrum ri şi medita ii pentru elevi, strangerea legaturilor cu parintii, 
atunci cand apar semne cum ar fi absentele nemotivate si performantele foarte slabe 

http://www.imparte.ro/Ajutor/Protectia-copilului/Prevenirea-abandonului-scolar-761.html
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3. Compensarea – elevilor care renunta la scoala ar trebuie sa li se ofere ulterior sansa 
de a obtine calificarile pe care nu le-au obtinut prima data. Şcolile de tip “A doua şans ” 
trebuie sa ofere cursuri pentru grupuri restranse de elevi, precum si metode de predare mai 
personalizate si mai flexibile comparativ cu scolile obişnuite.    

       În ceea ce  priveşte abandonul şcolar, din analiza efectuat , constat m la nivel de 
jude  o rat  a abandonului şcolar cupris  între 1-2%(2015-2016), valori ce se apropie de 
2% la nivel gimnazial,în timp ce la nivel primar, rata abandonului este de 0,55%. 

În ultimii 3 ani şcolari, rata abandonului a cunoscut valori cuprise între 1-2%,dar cu 
valori cu mult peste media jude ului, la nivel de unit i administrativ-teritoriale. 

        În ceea ce priveşte absenteismul, constat m creşteri constant pe nivel de 
înv mânt (primar, gimnazial, liceal). La nivel jude ean,în anul şcolar 2015-2016,au fost 
centralizate 21,3 abs. nemotivate/elev, cu diferen e notabile la nivel de ciclu de 
înv mânt, dup  cum urmeaz : 

- înv mânt primar 12,1 abs. nemotivate/elev; 
- înv mânt gimnazial 24,7 abs. nemotivate/elev; 
- înv mânt liceal 26,5 abs. nemotivate/elev; 
- înv mânt profesional 66,9 abs. nemotivate/elev; 

 
PALATUL COPIILOR 
 

Palatul Copiilor a func ionat în anul colar 2015-2016 cu un num r de 316 grupe cu 
un total de 3955 elevi repartiza i astfel: 
 
 

Unitatea de înv mânt 
 

Total elevi Total grupe 

PALATUL COPIILOR  2505 199 
Filiala VÎNJU MARE 323 26 
Filiala BAIA DE ARAM  110 9 
Filiala Orşova 455 38 
Filiala Strehaia 562 44 
TOTAL 3955 316 

 
CASA CORPULUI DIDACTIC MEHEDIN I 
 

Obiectivul fundamental / Scopul C.C.D. Mehedin i este organizarea activit ilor de 
formare ini ial  i continu , de perfec ionare acreditate cel putin o dat  la 5 ani şi a 
activit ilor cu caracter ştiin ific, metodic şi cultural, pentru personalul din înv mântul 
preuniversitar in mod permanent. 

Casa Corpului Didactic Mehedin i contribuie la formarea continu  a personalului 
didactic, de conducere, de îndrumare şi control, a personalului didactic auxiliar din jude , în 
concordan  cu interesele şi nevoile individuale de dezvoltare personal , în vederea 
acumul rii de credite profesionale transferabile. De asemenea, urm reşte armonizarea 
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ofertei programelor de formare continu  cu necesarul de formare continu  la nivel 
jude ean. 

Obiectivele generale / intele strategice pentru anul şcolar 2015-2016: 
– adecvarea activit ilor de formare ini ial  şi continu  la necesit ile identificate ale 

sistemului jude ean de înv mânt şi la nevoile cadrelor didactice; 
– creşterea calit ii înv mântului preuniversitar din jude  prin perfec ionarea 

personalului didactic;  
– generalizarea exemplelor de bun  practic ; 
– consolidarea imaginii C.C.D. Mehedin i ca principala institu ie de formare din jude ; 
– continuarea unor parteneriate, proiecte, cu parteneri din mediul universitar; 
– ini ierea, derularea şi finalizarea unor parteneriate cu parteneri din Uniunea 

European ; 
– organizarea unor sesiuni de comunic ri metodico-ştiin ifice şi activit ilor culturale, 

pentru asigurarea schimbului de experien . 
 
Situa ii statistice privind beneficiarii programelor de formare şi mediul lor de 
provenien a) 

 
 

Casa Corpului Didactic Mehedin i a asigurat loca ia pentru desf urarea Atelierului 
Parteneriat E+ Educa ie colar , organizat de ANPCDEFP în perioada 25-27 noiembrie 2016. 
Atelierul a fost dedicat dezvolt rii de parteneriat strategic în cadrul programului European 
pentru educa ie, formare profesional  i tineret Erasmus+, domeniul Educa ie colar . 
  

În perioada 26 octombrie – 7 noiembrie  2016 s-a desf urat cursul de 24 de ore 
Curriculum integrat pentru societatea cunoa terii, la care au participat 25 de formabili. 
 

 

 

 

Categoria de personal Nr. posturi-
cf. machetei 
transmise de 
ISJ  

Nr. personal 
existent 
înjude  

Nr. personal participant la 
ac iuni de formare 
desf şurate în anul şcolar 
2015-2016 

Personal didactic: 3270 3191 1407 
-educatoare 479 479 172 
-înv tori/institutori 602 602 321 

-profesori 2126 2045 914 
-maiştri instructori 65 65  

-personal didactic cu func ii 
de conducere, de 
îndrumare şi de control 

143 143 55 

Personal didactic 
auxiliar 

291 357 14 

Personal nedidactic 739 903 1 
Total 4300 4451 1477 
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c) Cultur  

Leag n de istorie i civiliza ie din timpuri str vechi, Mehedin iul se situeaz  în rândul 
jude elor care promoveaz  identitatea cultural  local , oferind, în acela i timp, un peisaj 
bogat de manifest ri în sprijinul valorific rii tradi iilor mai vechi i mai noi din comunele i 
satele de pe întreg teritoriul. 

Via a cultural  a jude ului este sus inut  de institu ii publice de cultur , reprezentan ii 
comunit ilor locale, organiza ii profesionale, asocia ii şi funda ii culturale. 

Datorit  tradi iei culturale foarte puternice şi a unui patrimoniu arhitectural şi religios 
extrem de bogat, jude ul Mehedin i poate fi considerat unul din jude ele cu un poten ial 
cultural deosebit, care poate fi valorificat în sprijinul dezvolt rii durabile. 

Municipiul Drobeta Turnu Severin poate fi considerat un muzeu în aer liber având în 
vedere faptul c , înc  din primii s i ani de existen , au fost descoperite în timpul diferitelor 
lucr ri, vestigii istorice ce proveneau de la construc iile romane sau feudale.  

Cele mai importante dintre acestea sunt: 
– Castrul roman Drobeta; 
– Podul construit de Apolodor din Damasc la ordinul împ ratului Traian; 
– Termele romane; 
– Fortifica ia poligonal  din sec. XIII d.Chr; 
– Biserica mitropoliei Severinului. 

 
Muzeul Regiunii Por ile de Fier este cea mai important  institu ie de cultur  care î i 

desf oar  activitatea în municipiul Drobeta Turnu Severin i în jude ul Mehedin i, fiind, în 
acela i timp, un important obiectiv turistic al ora ului, cu valoare inestimabil , ilustrând 
admirabil evolu ia istoric  pe care a cunoscut-o aceast  a ezare, dar i cele mai 
reprezentative caracteristici ale întregii regiuni geografice, contribuind la educa ia 
locuitorilor - ştiin ific , muzical , artistic  i care a devenit, în timp, un centru de iradiere 
cultural , patriotic , pentru inuturile de pe malurile Dun rii locuite de români. 

Palatul Cultural "Theodor Costescu" este un alt l ca  cu o puternic  activitate 
cultural , în s lile sale func ionând i Casa de cultur  a municipiului i biblioteca Ion G. 
Bibicescu, cu o bogat  colec ie de carte. 

 

d) Activitatea în domeniul tineretului i sportului 

Scopul activit ii sportive este atragerea unui num r cat mai mare de persoane  de 
diferite vârste la practicarea activit ilor sportive de timp liber i în cadru organizat. 

      Obiectivele specifice  sunt promovarea activit ii sportive în plan jude ean în vederea 
depist rii si selec iei viitorilor sportivi de performan , verificarea nivelului de preg tire al 
sportivilor în vederea particip rii la competi iile organizate de c tre federa iile de specialitate 
na ionale si interna ionale. 
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În anul 2015, calendarul competi ional num ra 71 de competi ii cu 17705 
participan i, din care 42 finan ate, 45 din Programul ,,Sportul pentru to i’’ si 23 la sportul de 
performan , de asemenea au mai fost organizate 8 ac iuni sportive-recreativ si alte 6 
ac iuni în afara calendarului sportiv. 
  - Au fost asigurate toate condi iile legale si regulamentare pentru desf urarea 
competi iilor sportive na ionale si interna ionale. Participarea sportivilor mehedin eni la 
Campionatele Mondiale, Europene, Balcaniade, Campionatele Nationale si Cupa României, 
au adus peste 194 de medalii. 

- La Campionatele Mondiale si Europene de juniori si seniori 10 de medalii 
- La Campionatele na ionale 258 medalii 
 
Cluburile din jude ul Mehedinti au in componenta loturilor na ionale, 61 de sportivi. 

   
În cadrul cluburilor i asocia iilor sportive activeaz  peste 51 de antrenori si instructori, 

precum si 18 arbitrii, care asigura desf urarea în condi ii regulamentare a competi iilor. 
- Sportivi legitima i: 810 
În anul 2015 s-au organizat mai multe ac iuni sportive în colaborare  cu Federa iile de 

specialitate: regatele interna ionale ,,Orsova si Zoltan Benedeck’la canotaj, ,,Trofeul Portile 
de Fier’’ la kaiac-canoe, cupa ,,Drobeta’’ la judo de nivel interna ional cu peste 1200 de 
participan i, cupa ,,Drobeta’’ la lupte si altele. 

S-au desf urat etapele jude ene pe ramuri de sport si au fost desemna i câ tig torii cu 
drept de participare la etapele de zona si finale. 

În aceast  perioad  au func ionat conform Legii 69/2000 un num r de 6 asocia ii 
jude ene pe ramuri de sport: 

- Asocia ia jude ean  de Atletism 
- Asocia ia jude ean  de Lupte 
- Asocia ia jude ean  de Handbal 
- Asocia ia jude ean  de Judo 
- Asocia ia jude ean  de Fotbal 
- Asocia ia jude ean  Sportu pentru To i 
Au func ionat 104 structuri sportive f r  personalitate juridica pe ramuri pe sport, afiliate 

la asocia iile jude ene i la Federa iile de specialitate. 
Au fost organizate competi ii în colaborare CSM Dr.Tr.Severin, CSS Or ova,  CSS 

Dr.Tr.Severin i alte structuri sportive, pentru a se vedea nivelul de preg tire al sportivilor 
legitima i. 

S-a urm rit modul de desf urare si preg tire a antrenamentelor cu sportivii 
legitima i i convoca i la loturile na ionale ale României. 

Direc ia Jude ean  pentru Sport i Tineret Mehedin i a sprijinit asocia iile jude ene si 
celelalte structuri sportive în organizarea competi iilor sportive proprii. 

Un rol important al biroului sport a fost si acela  de sus inere si organizare a unor 
activit i în ora ele jude ului dar i în comune, au fost competi ii cu caracter local, jude ean, 
interjude ean si interna ional, cu o participare destul de numeroasa. 
          Având la baza strategia de dezvoltare a sportului romanesc, biroul sport a ac ionat 
pentru organizarea acelor competi ii care prin obiectivele generale si specifice sa conduc  la 
dezvoltarea sportului de performanta la ramurile de sport care se practica in jude ul 
Mehedinti, canotaj, kaiac-canoe, judo, lupte, box, atletism, handbal, baschet, înot, tenis, 
tenis de masa etc.  
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În ceea ce prive te realizarea obiectivelor si indicatorilor din programul “Sportul 
pentru to i” ac iunile cuprinse în calendarul competi ional 2015 au avut un caracter de 
angrenare i atragere a cat mai multor participan i la practicarea sportului. 

- S-au organizat un num r de 45 competi ii din care finan ate un num r de 15 
competi ii, încheindu-se un num r de  35 protocoale si conven ii de parteneriat 

- Împreuna cu structurile administra iei publice locale s-a ac ionat pentru stimularea 
si sprijinirea practic rii exerci iilor fizice si sportive sub diverse forme, în mod liber si 
voluntar, independent sau în cadru organizat 

- S-a ac ionat pentru concretizarea unor ac iuni sportive în comunit i locale din 
mediul rural, asigurarea condi iilor organizatorice i materiale corespunz toare practic rii 
exerci iilor fizice 

- S-au permanentizat o serie de competi ii sportive în diverse  localit i, competi ii 
care au devenit deja tradi ionale cum ar fi: Cupa Unirii, Cupa M r i orului, Cupa 1 Iunie, 
Zilele Severinului, Cupa Satelor Dun rene, Cupa Smochinului etc. 
     Un rol important pe care l-a avut Direc ia Jude ean  pentru Sport i Tineret 
Mehedin i a fost acela de sus inere i organizare a unor activit i sportive în ora e dar i în 
câteva localit i din mediul rural. Au fost organizate competi ii sportive la Drobeta Turnu 
Severin, Or ova, Strehaia, Corcova, Jirov, Izvoru Barzii, Svini a etc., competi ii unde 
câ tig torii au primit diplome i premii în limita posibilit ilor financiare.  

În colaborare cu Academia Olimpica Romana –Filiala Mehedin i s-au organizat 
activit i dedicate lunii olimpice precum si Crosul Olimpic, cu un num r foarte mare de 
participan i. 

În colaborare cu Asocia ia Jude ean  Sportul pentru To i, s-a organizat a VI-a edi ie a 
“Cupei Portile de Fier” la Milanovac Serbia, competi ie finan ata de c tre Federa ia Romana 
Sportul pentru To i. 
    Având la baza strategia de dezvoltare a sportului romanesc, Direc ia Jude ean  
pentru Sport i Tineret Mehedin i  a ac ionat pentru sprijinirea acelor proiecte care si-au 
propus atragerea unui num r cat mai mare de persoane la activitate sportiva în cadru 
organizat, activitate pentru toate categoriile de vârsta în vederea promov rii activit ii 
sportive în plan jude ean si a selec iei pentru practicarea sportului de performan . 
    Dezvoltarea de proiecte cu durabilitate extinsa în urm torii ani, vor crea o baza 
l rgita de selec ie pentru ramurile de sport care sa atrag  an de an tineri sportivi care 
ulterior pot merge spre selec iile de performan  i unii chiar sa devina componen i ai 
loturilor na ionale. 
   În acest sens de 2 ani de zile DJST Mehedinti a participat la proiectele propuse de 
catre FRSportul pentru To i respectiv”Perspective Sportive”  
(s-a luat locul II la faza na ional ) si “Primii pa i în atletism”2015 dedicat elevilor din clasele 
III-IV,in vederea atragerii copiilor c tre educa ie fizica i sport precum si dezvolt rii fizice 
armonioase a acestora. 

 În anul 2016, în calendarul sportiv au fost cuprinse un num r de  52 de competi ii, 
15 competi ii din Programul ,,Promovarea sportului de performanta’’ i 37 de competi ii din 
Programul ,,Sportul pentru to i’’ competi ii care au avut ca rol verificarea nivelului de 
preg tire al sportivilor legitima i, atragerea altor categorii de participan i la practicarea 
exerci iilor sportive în diverse localit i a jude ului în vederea selec iei pentru sporturile de 
performanta. Ca i în anul anterior au fost organizate etapele jude ene pe discipline 
sportive, s-au desf urat la Orsova 4 regate la canotaj si kaiac–canoe, în colaborare cu 
Clubul Sportiv Municipal Drobeta Turnu Severin s-a organizat Cupa Severinului, Cupa 
Drobeta la judo i lupte cu participarea a peste 1500 de sportivi, din ar  i str in tate, la 
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Strehaia s-a organizat ”Memorialul Gavrilescu’’ si cupa ”Ora ului Strehaia’’ la judo, 
Memorialul Gai  la judo, Trofeul Drobeta la tenis de masa .  
              S-au desf urat competi ii sportive în mai multe localit i din jude ul Mehedinti, 
respectiv, Salcia, Punghina, Corl el, C z ne ti, Malov , Izvoru Barzii, Corcova, Orsova, 
Strehaia, Svini a etc., competi ii la care au fost angrenate un num r de aproximativ 12.255 
persoane (Cupa Unirii, Cupa M r i orului, Cupa 1 Iunie, Cupa de vara, Festivalul Satelor 
Dun rene, Cupa de Toamn , Crosul Olimpic, Crosul de vara, Crosul Tineretului  etc.) 

         Fiecare an are specificul lui în func ie de competi iile interna ionale ce vor fi 
organizate (europene, mondiale etc.). 

Activitate Tineret 

      Conform  Strategiei Nationale în domeniul politicii de tineret 2015-2020 si a Programului 
de Guvernare 2013-2016 activitatea de tineret, în anii la care se face referire si-a propus si 
a reu it sa atrag  în proiecte si activit i punctuale, tineri din medii diferite, tineri din zone 
defavorizate si tineri NEET. 

  Domeniile principale de interven ie prioritare in elaborarea proiectelor de tineret au fost:  

1. Cultura si Educa ie Non-formala 
2. Sanatate, Sport si Recreere 
3. Participare si Voluntariat 
4. Munca si Antreprenoriat 

       Obiectivele specifice  urm rite a fi realizate in cadrul proiectelor se refera la asigurarea 
accesului tuturor tinerilor, la formare si educa ie de calitate atât formala cât i non-formal , 
la sus inerea s n t ii i calit ii vie ii tinerilor, cre terea gradului de participare a tinerilor la 
via a comunit ii (sociale, educa ionale, culturale, economice), cre terea ratei de ocupare a 
for ei de munca tinere (grupa de vârsta 18-35 de ani). 

        Conform Calendarelor proiectelor de tineret pe Programele P1 si P2 stabilite i 
aprobate, toate proiectele au fost derulate în bune condi ii i au avut rezultatele scontate. 

Direc ia Jude ean  pentru Sort i Tineret Mehedin i, prin Compartimentul Tineret a derulat 
în fiecare dintre cei 2 ani la care se face referire, între 25 si 30 de proiecte, adresate 
tinerilor din mediul rural si urban al jude ului Mehedin i. 
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2.2 – COMBATEREA S R CIEI I A OMAJULUI  

 

Presta iile sociale sunt o form  de sprijin financiar care r spunde unei game largi de 
nevoi sociale i acoper  atât drepturi universale (de exemplu, aloca ia de stat pentru copii), 
cât i presta ii care se adreseaz  doar persoanelor sau familiilor aflate într-o situa ie de 
dificultate, vulnerabilitate ori dependen . 

În anul 2007, prin Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr. 116 s-a aprobat înfiin area 
Agen iei Na ionale pentru Presta ii Sociale ca organ de specialitate al administra iei publice 
centrale. Potrivit statutului de organizare si func ionare Agen ia Jude ean  pentru Pl i i 
Inspec ie Social  Mehedin i,  asigur  gestionarea eficient  a tuturor fondurilor ce le 
administreaz , repartizate lunar potrivit fundament rii, realizând activitatea de evidenta 
contabila a execu iei bugetare potrivit bugetului alocat. 

În anul 2016 s-au asigurat beneficii sociale la un num r mediu de beneficiari dup  
cum urmeaz : 
– aloca ie de stat pentru copii - 46.146 num r mediu de beneficiari, pentru care s-a 

efectuat plata in suma de  43.643.634 lei comparativ cu anul 2015 când num rul 
mediu de beneficiari la aloca ie de stat a fost de 44.902 iar pl ile cumulate au fost 
de 53.775.397 lei;  

– aloca ie de plasament - 567 num r mediu de beneficiari, pentru care s-a efectuat 
plata in suma de 4.730.100  lei comparativ cu anul 2015 când num rul mediu de 
beneficiari la aloca ie de plasament a fost de 565 iar pl ile cumulate au fost de 
4.563.883  lei; 

– indemniza ie pentru hrana hiv/sida-24 num r mediu de beneficiari pentru care s-a 
efectuat plata in suma de 120.176 lei comparativ cu anul 2015 când num rul mediu 
de beneficiari la indemniza ie pentru hrana hiv/sida a fost de 23 iar pl ile cumulate 
au fost de 108.860 lei; 

– indemniza ie cre tere copil -1.154 num r mediu de beneficiari pentru care s-a 
efectuat plata in suma de 13.925.883 lei comparativ cu anul 2015 când num rul 
mediu de beneficiari la indemniza ie cre tere copil a fost de 1.200 iar pl ile cumulate 
au fost de 11.235.738 lei; 

– stimulent cre tere copil -384 num r mediu de beneficiari pentru care s-a efectuat 
plata in suma de 2.404.332 lei comparativ cu anul 2015 când num rul mediu de 
beneficiari la stimulent cre tere copil a fost de 348 iar pl ile cumulate au fost de 
2.109.568 lei;  

– aloca ie pentru sus inerea familiei -5.317 num r mediu de beneficiari pentru care s-a 
efectuat plata in suma de 9.426.720 lei comparativ cu anul 2015 când num rul 
mediu de beneficiari la aloca ie pentru sus inerea familiei a fost de 5.654 iar pl ile 
cumulate au fost de 10.236.212 lei; 

– ajutoare sociale -7.075 num r mediu de beneficiari pentru care s-a efectuat plata in 
suma de 21.930.256 lei comparativ cu anul 2015 când num rul mediu de beneficiari 
la ajutoare sociale a fost de 7.173 iar pl ile cumulate au fost de 19.537.135 lei; 
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– indemniza ii persoane cu handicap art. 31,32  OUG 111 /2010 - 82 num r mediu de 
beneficiari pentru care s-a efectuat plata in suma de 429.830 lei comparativ cu anul 
2015 când num rul mediu de beneficiari la indemniza ii persoane cu handicap art. 
31,32  OUG 111 /2010 a fost de 86 iar pl ile cumulate au fost de 333.811 lei; 

– drepturi persoane cu handicap (art.58 Legea 448/2006) -32.647 num r mediu de 
beneficiari pentru care s-a efectuat plata in suma de 62.831.018 lei comparativ cu 
anul 2015 când num rul mediu de beneficiari la drepturi persoane cu handicap 
(art.58 Legea 448/2006)  a fost de 31.232 iar pl ile cumulate au fost de 57.608.261 
lei;  

– ajutorul pentru înc lzirea locuin ei cu energie termica, electrica  si gaze naturale -
2012 num r mediu de beneficiari pentru care s-a efectuat plata in suma de 969.859 
lei comparativ cu anul 2015 când num rul mediu de beneficiari la ajutorul pentru 
înc lzirea locuin ei cu energie termica, electrica  si gaze naturale  a fost de 3281 iar 
pl ile cumulate au fost de 1.658.976 lei;  

– ajutorul pentru înc lzirea locuin ei cu lemne - 7.281 num r mediu de beneficiari 
pentru care s-a efectuat plata in suma de 1.364.949 lei comparativ cu anul 2015 
când num rul mediu de beneficiari la ajutorul pentru înc lzirea locuin ei cu lemne   a 
fost de 8.931 iar pl ile cumulate au fost de 1.700.107 lei;  

– contribu ie asigur ri sociale s n tate indemniza ie cre tere copil - 1.167 num r 
mediu de beneficiari pentru care s-a efectuat plata in suma de 766.998 lei 
comparativ cu anul 2015 când num rul mediu de beneficiari la contribu ia asigur ri 
sociale s n tate indemniza ie cre tere copil   a fost de 1.206 iar pl ile cumulate au 
fost de 630.802 lei;  

– contribu ie asigur ri sociale s n tate –ajutoare sociale(vmg) - 7048 num r mediu de 
beneficiari pentru care s-a efectuat plata in suma de 1.124.422 lei comparativ cu 
anul 2015 când num rul mediu de beneficiari la contribu ie asigur ri sociale s n tate 
–ajutoare sociale(vmg) - a fost de 7.173  iar pl ile cumulate au fost de 1.085.295 
lei. 

În anul 2016 s-au constituit debite la beneficiile de asistenta social  în suma de 
1.127.021 lei distribuite astfel:  

- debite constituite in urma suspiciunilor identificate de c tre Camera  de Conturi 
Mehedinti - 25.741;  

- debite constituite in urma suspiciunilor identificate de c tre Compartimentul Inspec ie 
Social -75.320 lei; Controlul intern al AJPIS Mehedinti - 1.140.240 lei fa  de anul 
2015 când s-au constituit debite la beneficiile de asisten  social  în sum  de 
1.408.556 lei distribuite astfel:   

- debite constituite în urma suspiciunilor identificate de c tre Camera  de Conturi 
Mehedinti - 641.818; debite constituite în urma suspiciunilor identificate de c tre 
Compartimentul Inspec ie Sociala - 117.414 lei; Controlul intern al AJPIS Mehedinti-
763.487 lei. 
În anul 2016 s-au recuperat debite in suma totala de 1.720.405 lei fata de 1.022.045 

lei recuperate în anul 2015. 
Activitatea de inspec ie sociala se bazeaz  pe campanii de control dispuse de 

A.N.P.I.S. la nivel na ional pe urm toarele domenii: asigurarea beneficiilor sociale, campanii 
pentru accesibilizarea institu iilor publice pentru accesul persoanelor cu dezabilit i  la 
mediul fizic, informa ional si comunica ional; campanii de verificare a modului de acordare a 
beneficiilor sociale (aloca ie pentru sus inerea familiei/ajutor social), verificarea la domiciliul 
a beneficiarilor de ajutor social, e antionul fiind stabilit de A.N.P.I.S, acreditarea serviciilor 
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sociale, modul de acordare a serviciilor sociale beneficiarilor existen i în Centrele de 
asistenta sociala de la nivelul jude ului (adul i, minori, persoane cu dezabilit i). 

În anul 2016 Compartimentul Inspec ie Social  a efectuat : 
131 controale in compara ie cu 87 cate au fost efectuate în anul 2015;  

 

omajul  
La sfârşitul anului 2016, rata şomajului în jude ul Mehedinti a fost de 8,99 

%, situa ia şomerilor în jude ul Mehedin i la data de 31.12.2016 fiind urm toarea: 
 - şomeri indemniza i  2.818 persoane (28,08%) 
 - şomeri neindemniza i               7.216 persoane (71,92%) 

Total şomeri   10.034 persoane, din care 4.139 femei 
 

La sfârşitul anului 2015, rata şomajului în jude ul Mehedinti a fost de 
10,65%, situa ia şomerilor în jude ul Mehedin i la data de 31.12.2015 fiind urm toarea : 
 - şomeri indemnizati  3.454 persoane (28,27%) 
 - şomeri neindemniza i   8.765 persoane (71,73%) 
  Total şomeri   12.219 persoane, din care 4.745 femei 
 

În func ie de mediul de provenien , structura num rului de şomeri înregistra i în 
eviden ele institu iei noastre la 31.12.2016 se prezint  astfel: 
   - şomeri cu domiciliul în mediul urban   2.610 persoane (26,01%); 
  - şomeri cu domiciliul în mediul rural   7.424 persoane (73,99%). 
 

În func ie de mediul de provenien , structura num rului de şomeri înregistra i în 
eviden ele institu iei noastre la 31.12.2015 se prezint  astfel: 
 

- omeri cu domiciliul in mediul urban mediul urban 3.044 persoane (24,91%) 
- omeri cu domiciliul in mediul rural            9.175 persoane (75,09%)  

 
Din datele prezentate mai sus se observ  c , in perioada 2015-2016, num rul 

şomerilor înregistra i în eviden ele noastre cu domiciliul în mediul rural a fost foarte mare, 
dintre aceştia majoritatea sunt şomeri neindemniza i beneficiari ai venitului minim garantat 
în baza Legii nr 416/2001, cu modific rile şi complet rile ulterioare, pia a for ei de munc  
din jude ul nostru fiind caracterizat  prin faptul c  cele mai multe locuri de munc  vacante 
sunt concentrate în zonele urbane din jude ul Mehedin i şi în special în cea a municipiului 
reşedin  Drobeta Turnu Severin, iar mul i din şomerii din aceste comunit i rurale nu pot 
ocupa un loc de munc  datorit  cheltuielilor determinate de utilizarea mijloacelor de 
transport sau a posibilit ilor de cazare.  
 

Jude ul Mehedin i se confrunt  cu o lips  acut  de locuri de munc  vacante în mediul 
rural (cu toate ca prim riile de in destule spa ii care ar putea fi folosite pentru produc ie, 
existând şi o slab  implicare a unor comunit i locale în rezolvarea problematicii şomajului la 
nivel local, cu un nivel sc zut al investi iilor care s  creeze noi locuri de munc ), acest lucru 
determinând o situa ie deosebit  a şomajului (num r mare de şomeri în mediul rural, num r 
mare de şomeri neindemniza i, care fac parte din omerii descuraja i şi foarte greu 
integrabili, num r mare de agen i economici care şi-au redus/încetat activit ile). 
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Specific jude ului Mehedinti este si faptul c  exist  toate formele de relief şi sunt 
zone unde nu se poate ajunge la ore convenabile cu mijloacele de transport in comun, iar 
omerii se deplaseaz  foarte greu spre punctele noastre de lucru (din municipiul Orsova, 

ora ele Strehaia, Baia de Aram , Vânju Mare şi comuna Cujmir) sau spre agen ia local  din 
Drobeta Turnu Severin, cre terea gradului de ocupare a popula iei active şi în mod special a 
celei din mediul rural constituind o prioritate a activit ii institu iei noastre. 
 

În perioada 01.01.2015 - 31.12.2016 dinamica şi structura şomajului se 
prezint  astfel: 

 
2016 ian feb mar apr mai iun iul aug sept 

Num r 
şomeri 

12.15
6 12.494 12.774 12.084 11.799 11.532 11.305 10.897 10.62

8 
Rata 
somaj 
judet % 

10,6 10,89 11,14 10,54 10,29 10,05 9,86 9,5 9,53 

2015 ian feb mar apr mai iun iul aug sept 

Num r 
şomeri 

11.92
1 

12.113 11.732 11.389 10.789 11.007 11.182 11.401 11.21
4 

Rata 
somaj 
judet % 

10,14 10,3 9,98 9,68 9,17 9,36 
 
9,51 

 
9,69 

 
9,54 

 
2016 oct noi dec 

Num r 
şomeri 

10.17
7 10.049 10.034 

Rata 
şomaj 
judet % 

9,13 9,01 
 
8,99 

2015 
oct noi 

 
dec 

Num r 
şomeri 

12.55
7 

12.282  
12.219 

Rata 
şomaj 
judet % 

10,95 10,71 
 
10,65 

 
 

În anul 2015, comparând rata şomajului înregistrat  în fiecare lun  la nivelul 
jude ului Mehedin i, se constat  ca aceasta a avut un vârf la sfârşitul lunii februarie 2015 
(10,3%), apoi o traiectorie descresc toare în perioada martie (9,98 %) - mai (9,17 %); în 
luna iunie 2015 s-a ajuns din nou la o valoare mai mare (9,36 %) datorat  începerii 
înregistr rii în bazele noastre de date a absolven ilor insti utiilor de înv mânt din promo ia 
2015 pentru a putea beneficia de indemniza ia de şomaj cuvenit , iar în perioada iulie-
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octombrie 2015, rata şomajului a avut din nou s  aib  o linie ascendent  (la 31.10.2015 
înregistrându-se cea mai mare valoare de 10,95%, corespunz toare unui num r de 12.557 
şomeri, indemniza i şi neindemniza i), acest aspect fiind datorat mai multor motive şi 
anume: 

- continuarea înregistr rii în evidentele noastre a absolven ilor diferitelor forme de 
înv mânt din promo ia 2015 pentru a beneficia de indemniza ia de şomaj conform 
prevederilor legale;  

- disponibiliz rile colective de personal din cadrul mai multor angajatori din jude ul 
Mehedin i, dar în special de la Regia Autonom  pentru Activit i Nucleare Drobeta Turnu 
Severin;     

- concedieri curente de personal din partea mai multor agen i economici; 
- reducerea activit ilor, datorit  condi iilor meteorologice, la agen ii economici din 

anumite sectoare de activitate ( agricultur , construc ii, transporturi, prest ri servicii, etc.). 
 
Rata şomajului s-a situat la un nivel ridicat, acest lucru fiind datorat şi 

valorii destul de mici a indicatorului „ popula ia activ  civil  ”, la care se 
raporteaz  num rul şomerilor înregistra i, care a fost de 117.600, respectiv 
114.700 persoane spre sfârşitul anului. 
 

În anul 2015 au continuat disponibiliz rile colective de personal din partea 
angajatorilor din jude ul Mehedin i. La data de 31.12.2015 situa ia agen ilor economici care 
au efectuat concedieri colective de personal (1.935 persoane)  se prezint  astfel : 
- SC Eurotyres Manufacturing SRL Dr Tr Severin,159 persoane 
- Societatea de Servicii Hidroenergetice HIDROSERV SA, sucursala Portile de Fier, 105 
persoane 
- SPEEH HIDROELECTRICA SA, sucursa Portile de Fier, 16 persoane 
- Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA, 68 persoane 
- SC MECANOENERGETICA SA Drobeta Turnu Severin, 32 persoane 
- Regia Autonoma pentru Activit i Nucleare Drobeta Turnu Severin, RAAN executiv, 73 
persoane 
- Regia Autonoma pentru Activit i Nucleare Drobeta Turnu Severin, ROMAG PROD, 904 
persoane 
- Regia Autonoma pentru Activit i Nucleare Drobeta Turnu Severin, ROMAG TERMO, 548 
persoane 
- SC Cons Noris Proiect SRL Drobeta Turnu Severin, 30 persoane, pe lâng  aceste 
concedieri colective existând şi alte concedieri curente de personal din partea altor 
angajatori.  
 

i în anul 2016, comparând rata şomajului înregistrat  în fiecare lun  la nivelul 
jude ului Mehedin i, se constat  ca aceasta a avut un vârf la sfârşitul lunii martie 2016 
(11,14%), apoi o traiectorie descresc toare în perioada aprilie (10,54%) - august (9,5%); 
în luna septembrie 2016 s-a ajuns din nou la o valoare mai mare (9,53%) datorat  
înregistr rii în bazele noastre de date a persoanelor disponibilizate prin concedieri colective 
de la RAAN Drobeta Turnu Severin (etapa a II-a) si Exploatarea Miniera Husnicioara precum 
si a dosarelor absolven ilor diferitelor forme de înv mânt din promo ia 2016 pentru a 
putea beneficia de indemniza ia de şomaj cuvenit , dupa care rata somajului a reluat linia 
descresc toare in trimestrul IV 2016, la sfâr itul lunii decembrie 2016 fiind înregistrat  o 
rata a omajului de 8,99 %, corespunz toare unui num r total de 10.034 omeri 
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înregistra i, indemniza i si neindemniza i, aceste fluctua ii a ratei omajului în jude ul nostru 
pe parcursul anului 2016 fiind datorate mai multor motive intervenite pe pia a muncii şi 
anume: 

- continuarea înregistr rii în evidentele noastre a absolven ilor diferitelor forme de 
înv mânt din promo ia 2016 pentru a beneficia de indemniza ia de şomaj conform 
prevederilor legale;  

- disponibiliz rile colective de personal din cadrul mai multor angajatori din jude ul 
Mehedin i, dar în special de la Regia Autonom  pentru Activit i Nucleare Drobeta Turnu 
Severin, etapa a II-a;     

- concedieri curente de personal din partea mai multor agen i economici; 
- reducerea activit ilor, datorit  condi iilor meteorologice, la agen ii economici din 

anumite sectoare de activitate ( agricultur , construc ii, transporturi, prest ri servicii, etc). 
 

Rata şomajului s-a situat la un nivel ridicat si în anul 2016, acest lucru 
fiind datorat şi valorii destul de mici a indicatorului „ popula ia activ  civil  ”, la 
care se raporteaz  num rul şomerilor înregistra i, care a fost de 114.700, 
respectiv 111.500 persoane spre sfârşitul anului.  

i în anul 2016 au continuat disponibiliz rile colective de personal din partea 
angajatorilor din jude ul Mehedin i. La data de 31.12.2016 situa ia agen ilor economici care 
au efectuat concedieri colective de personal (617 persoane)  se prezint  astfel: 

- SC Cons Noris Proiect SRL Drobeta Turnu Severin, 30 persoane; 
- SC PIRAEUS BANK ROMANIA SA, sucursala Drobeta, 5 persoane; 
- SC ASIGURARE REASIGURARE ASTRA SA, sucursala Drobeta Turnu Severin, 5 
persoane; 
- Regia Autonoma pentru Activit i Nucleare Drobeta Turnu Severin, RAAN executiv, 12 
persoane; 
- Regia Autonoma pentru Activit i Nucleare Drobeta Turnu Severin, ROMAG PROD, 50 
persoane; 
- Regia Autonoma pentru Activit i Nucleare Drobeta Turnu Severin, ROMAG TERMO, 
434 persoane; 
- SC Gardian Grup CDSG SRL Drobeta Turnu Severin, 18 persoane; 
- SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA, UMC Husnicioara, 51 persoane; 
- Societatea de Servicii Hidroenergetice HIDROSERV SA, sucursala Portile de Fier, 12 
persoane.  

Pe lâng  aceste concedieri colective existând şi alte concedieri curente de personal 
din partea altor angajatori.  
 

În vederea creşterii gradului de ocupare a for ei de munc  din jude ul Mehedinti, în 
urma activit ilor desf şurate în domeniul ocup rii for ei de munc  şi form rii profesionale 
de c tre salaria ii AJOFM Mehedinti în intervalul 01.01.2016-31.12.2016, au fost 
încadra i în munc  un num r de 5.015 şomeri (106,7% fata de un num r total de 
4.700 persoane programate a fi angajate in anul 2016), din care 2.085 femei, iar 
în intervalul 01.01.2015-31.12.2015, au fost încadra i în munc  un num r de 
5.006 şomeri (111,24% fata de un num r total de 4.500 persoane programate a 
fi angajate in anul 2015), din care 2.121 femei. 
 

 



72 
 

Îndeplinirea programului de ocupare pe tipuri de m suri active, în perioada 
01.01.2015-31.12.2016, este urm toarea: 
 

 
Nr. 
 
Crt. 

 
Tip m sura activ  

Realizat 
la 
31.12.2016 

Realizat 
la 
31.12.2015 

1 Total persoane încadrate, din care : 5.015 5.006 
2 Num r persoane încadrate prin 

acordarea serviciilor de mediere 
3.435 3.326 

3 Num r persoane ocupate ca urmare a 
acord rii serviciilor de informare şi 
consiliere  

87 189 

4 Num r persoane încadrate prin 
organizarea cursurilor de formare 
profesional  

362 449 

5 Ocuparea for ei de munc  prin 
acordarea de aloca ii pentru şomerii 
încadra i înainte de expirarea şomajului 

178 146 

6 Încadrarea şomerilor peste 45 ani sau 
unici sus in tori ai familiilor 
monoparentale prin subven ionarea 
locurilor de munc  

730 651 

7 Încadrarea şomerilor care mai au cel 
mult 5 ani pân  la pensie prin 
subven ionarea locurilor de munc  

2 1 

8 Încadrarea prin stimularea mobilit ii 
for ei de munc  

140 126 

9 Încadrarea absolven ilor institu iilor de 
înv mânt prin subven ionarea 
locurilor de munc  

57 88 

10 Încadrarea absolven ilor care 
beneficiaz  de prima de încadrare 

17 28 

11 Încadrarea persoanelor cu handicap 
prin subven ionarea locurilor de munc  

7 1 

12 Încadrarea persoanelor supuse riscului 
de marginalizare social  prin 
subven ionarea locurilor de munc  

- 1 

 
 

În ceea ce priveşte planul de formare profesional , în intervalul de timp 
01.01.2015 - 31.12.2015 au fost cuprinse la cursuri de calificare un num r total 
de 1.077 persoane (fa  de 952 persoane programate pentru anul 2015), din 
care 1.077  şomeri (952 şomeri programa i). 

Astfel, pân  la data de 31.12.2015, AJOFM Mehedin i a organizat un num r 
de 54 cursuri de calificare/recalificare pentru şomeri în meseriile de barman, buc tar, 
brutar, dulgher-tâmplar-parchetar,  lucr tor in cresterea animalelor, lucr tor in cultura 
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plantelor, lucr tor în comer , operator calculator, osp tar, zidar-pietrar-tencuitor, fierar-
betonist, zugrav-tapetar-vopsitor-ipsosar, frizer, comerciant vânz tor, inspector resurse 
umane, coafor, cofetar-patiser, comunicare în limba german , electrician, formator, lucr tor 
în structuri pentru construc ii, manager proiect, manichiurist-pedichiurist, recep ioner hotel, 
sudor electric, administrator pensiune turistic , coafor, cofetar-patiser, instalator instala ii 
tehnico-sanitare şi gaze.    

În perioada 01.01.2015-31.12.2015, 726 şomeri au absolvit aceste forme de 
înv mânt, iar în urma particip rii la cursurile de formare profesional  finan ate din 
bugetul asigur rilor pentru şomaj (atât cele începute in anul 2015 cit si cele demarate in 
2014) au fost încadrate în munc  (sau au primit certificate de produc tor agricol) 
un num r total de 449 persoane din care 250 femei. 
 

În intervalul de timp 01.01.2016 - 31.12.2016 au fost cuprinse la cursuri 
de calificare un num r total de 1.019 persoane (fa  de 966 persoane 
programate pentru anul 2016), din care 1.005  şomeri (966 şomeri programa i) 
si 14 de inu i (care nu au fost cuprin i in planul de formare profesionala pentru 
anul 2016). 

Astfel, pân  la data de 31.12.2016, AJOFM Mehedin i a organizat un num r 
de 57 cursuri de calificare/recalificare, din care 56 pentru şomeri în meseriile de 
barman, buc tar, brutar, dulgher-tâmplar-parchetar,  lucr tor in cresterea animalelor, 
lucr tor in cultura plantelor, lucr tor în comer , operator calculator, osp tar, zidar-pietrar-
tencuitor, fierar-betonist, zugrav-tapetar-vopsitor-ipsosar, frizer, comerciant vânz tor, 
inspector resurse umane, coafor, cofetar-patiser, comunicare în limba german , electrician, 
formator, lucr tor în structuri pentru construc ii, manager proiect, manichiurist-pedichiurist, 
recep ioner hotel, sudor electric, administrator pensiune turistic , coafor, cofetar-patiser, 
instalator instala ii tehnico-sanitare şi gaze, si un curs pentru detinuti in meseria de lucr tor 
în structuri pentru construc ii.   

În perioada 01.01.2016-31.12.2016, 1.082 şomeri au absolvit aceste forme 
de înv mânt, iar în urma particip rii la cursurile de formare profesional  finan ate din 
bugetul asigur rilor pentru şomaj (atât cele începute in anul 2016 cit si cele demarate in 
2015) au fost încadrate în munc  (sau au primit certificate de produc tor agricol) 
un num r total de 362 persoane din care 170 femei. 
 
Pentru realizarea programului de ocupare a for ei de munc  şi a planului de formare 
profesional , la nivelul jude ului s-au întreprins urm toarele ac iuni: 
 

- deplas ri permanente la sediile agen ilor economici în vederea depist rii de noi locuri 
de munc  şi scurtarea pe cât posibil a timpului scurs de la data declar rii locurilor de 
munc  vacante pân  la data ocup rii;  

- organizarea bursei generale a locurilor de munc  în data de 24.04.2015, în urma 
c reia au fost încadra i în munc  un num r total de 180 şomeri;  

- organizarea unei burse a locurilor de munc  la cererea pie ei muncii în data de 
16.07.2015 în Drobeta Turnu Severin în urma c reia au fost încadra i în munc  82 
şomeri; 

- organizarea bursei locurilor de munc  pentru absolven i în data de 25.09.2015, în 
urma c reia au fost încadrate în munc  un num r total de 63 persoane, din care 12 
absolven i ai diferitelor forme de înv mânt. 
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- organizarea bursei generale a locurilor de munc  în data de 14.04.2016, în urma 
c reia au fost încadra i în munc  un num r total de 120 şomeri;  

- organizarea bursei locurilor de munc  pentru absolven i în data de 20.10.2016, în 
urma c reia au fost încadrate în munc  un num r total de 101 persoane, din care 8 
absolven i ai diferitelor forme de înv mânt. 

 
O aten ie deosebita a fost acordata activit ii de informare si consiliere profesionala, 

la aceasta m sura activa fiind cuprin i, cu prioritate, omerii din mediul rural, cei de lunga 
durata si cei de etnie rroma, num rul omerilor, atât indemniza i cât i neindemniza i,  care 
au fost cuprin i cel pu in o data la aceasta m sura activa fiind de 4.742 persoane în 
perioada ianuarie-decembrie 2016, respectiv 8.323 persoane în perioada ianuarie–
decembrie 2015. 

Pe tot parcursul anului 2016 cre terea gradului de ocupare a popula iei active din 
mediul rural a constituit o prioritate a activit ii AJOFM Mehedinti. Num rul total al 
persoanelor din mediul rural încadrate in munca în perioada 01.01.2016-31.12.2016  a fost 
de 1.745 (5.015 persoane angajate în acest an),  respectiv 34,8%, iar  in ceea ce prive te 
anul 2015, num rul persoanelor din mediul rural încadrate in munca în perioada 
01.01.2015-31.12.2015  a fost de 1.769 ( 5.006 persoane angajate în acest an),  respectiv 
35,34 %. 

 

Num rul mediu al pensionarilor din sistemul asigur rilor sociale de stat, 
înregistra i în jude ul Mehedin i în trimestrul IV 2016 a fost de 58471 persoane, în sc dere 
cu 131 persoane fa  de trimestrul anterior. Fa  de trimestrul IV al anului 2015 num rul 
mediu al pensionarilor din sistemul asigur rilor sociale de stat a sc zut cu 586 persoane. 

Pensia medie a fost în trimestrul IV 2016 de 898 lei, aceeaşi cu cea din trimestrul 
anterior şi în creştere cu 44 lei fa  de cea din trimestrul IV al anului 2015. 

 
Dosare de pensii – cazuri noi 
 

Anul Cereri înregistrate Cereri solu ionate Grad de solu ionare 

2015 3526 2819 79.94 

2016 4825 3911 81.05 

     
Cereri de recalculare a pensiilor 
 

Anul Cereri înregistrate Cereri solu ionate Grad de solu ionare 

2015 2315 1624 70.15 

2016 3167 2118 66.87 
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Evolu ia num rului de pensionari şi a pensiei medii în anul 2015 comparativ cu anul 2016 
este urm toarea: 

Categoria de pensionari 
Num r  pensii 

2015 2016 

TOTAL I   

1. Limit  de vârst , din care: 1497 1542 

2. Anticipat  69 107 

3. Anticipat  par ial  290 408 

4. Invaliditate, din care: 735 711 

4.1. Gradul I 151 162 

4.2. Gradul II 355 310 

4.3. Gradul III 229 239 

5. Urmaşi 537 1208 

6.Limit  de vârst  5.800 7912 

 
 

Evolu ia num rului mediu al pensionarilor şi pensiei medii pe trimestre, în anii 2015, 
2016, se prezint  conform graficelor: 

 

Num rul mediu al pensionarilor - 
persoane 

 

Numărul mediu al pensionarilor - 

persoane 

59008 58916 58954 59057 59009 58849 58602 58471 

59200 

 

59000 

 

58800 

 

58600 trim. I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III trim. IV 

2015 2016 
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 Conform prevederilor unor legi speciale (enumerate mai jos), Casa Jude ean  de 
Pensii Mehedinti stabileste şi pl teşte indemniza iile prev zute de acestea. La data de 31 
decembrie 2016 erau în plat  un num r indemniza ii prev zute de legi speciale, dup  cum 
urmeaz :  

Tipul indemniza iei 
Num r indemniza ii 

     2015                        2016 

Veterani de r zboi 1.218 1.012 

Indemniza ie conform D.L.nr.118/1990 1.361 1.057 

Indemniza ie conform Legii nr.189/2000 241 220 

Indemniza ie conform Legii nr.309/2002 1.918 1.703 

Indemniza ie conform Legii nr.42/1990 şi Legii nr.341/2004 24 16 

Indemniza ie conform Legii nr.8/2006 31 26 

 

 

2.3 – PROTEC IA MEDIULUI  

 

La nivelul jude ului Mehedin i, în anul 2016, Comisariatul Judetean al G rzii Nationale 
de Mediu a inventariat un num r de 859 obiective supuse controlului din punct de vedere al 
protec iei mediului, dintre acestea un num r de 158 obiective care intr  sub incidenta 
controlului biodiversit ii i un num r de 701 obiective care intr  la controlul polu rii. 
  Dintre acestea, 25  intr  sub incidenta  directivelor europene privind: 
- prevenirea, reducerea si şi controlul integrat al polu rii; 
- activit i care prezint  pericole de accidente majore în care sunt implicate substan e  

periculoase;  
- instala ii mari de ardere cu putere termic  instalat  mai mare de 50 MW. 

 
În anul 2016 se constat  o creştere a eficien ei activit ii Comisariatului Jude ean  

Mehedin i,  materializat  prin: 
- reducerea cazurilor de înc lcare a legisla iei de mediu, prin activitatea de preven ie 

întreprins , concretizat  in reducerea num rului de sanc iuni contraven ionale 
aplicate 



77 
 

- creşterea gradului de conştientizare a popula iei în ceea ce priveşte politicile de 
mediu, prin ac iuni de popularizare a m surilor ce se impun în vederea reducerii 
ac iunilor de agresare a factorilor de mediu 

- verificarea permanent  a realiz rii m surilor pe care Romania si le-a asumat prin 
Capitolul 22-Mediu 

- controale tematice privind managementul de eurilor si salubrizarea localit ilor; 
- controale privind urm rirea masurilor propuse pentru reducerea nivelului de zgomot 

în zonele reziden iale 
- verificarea respect rii de c tre autorit ile publice locale a obliga iilor privind 

întocmirea programului etapizat pentru extinderea suprafe ei de spa iu verde/locuitor 
la 26 mp precum si pentru aplicarea Legii 132/2010 

- controale comune  cu APM pentru certificare PRPE; 
- desf urarea de controale in ariile protejate pentru urm rirea st rii de conservare a 

Siturilor NATURA 2000; 
- controale comune cu ISU in zonele de agrement; 

 
- Principalele probleme de mediu identificate in jude ul Mehedinti de comisari în anul 

2016: 
- con tientizarea agen ilor economici privind obligativitatea de a ac iona cu prudenta si 

de a utiliza sistemul „due-diligence”. 
- nedeclararea în termen de c tre operatorii economici a contribu iilor datorate 

Fondului pentru mediu; 
- neatingerea ratei medii anuale de colectare selectiv  de deşeuri de echipamente 

electrice şi electronice (DEEE-uri) pe cap de locuitor provenite de la gospod riile 
particulare de 4,00 kg; 

- nerespectarea condi iilor impuse în actele de reglementare; 
- sisteme de canalizare incomplete sau lips , în multe localit i din zonele rurale 
- factori de risc exercita i asupra ariilor protejate: exploat ri necontrolate agregate 

minerale şi t ierile necontrolate de p dure, activit i de picnic, turismul dezorganizat, 
lipsa structurilor de administrare pentru unele arii protejate, construc ii si lucr ri 
ilegale; 

- nesolu ionarea problemelor de mediu pe niveluri de competenta ale autorit ilor 
(primarii) a determinat înregistrarea unui num r ridicat de sesiz ri la GNM CJ 
Mehedinti  şi nu numai. 

 
 De men ionat este faptul c , activitatea Comisariatului Judetean Mehedinti este 
sus inut  de Corpul voluntarilor de mediu, care pe raza jude ului Mehedinti num ra 71 de 
membri, activitatea lor urmând a fi de observare şi informare operativ  a comisarilor G rzii 
Na ionale de Mediu asupra unor înc lc ri ale legisla iei specifice pentru diferite activit i 
cum sunt:  
- modul de gospod rire a spa iilor verzi (parcuri, gr dini, zone verzi amenajate în 

cartierele de locuin e);  
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- modul de depozitare a deşeurilor menajere şi industriale; 
- modul de administrare a unor arii protejate;  
- activitatea operatorilor economici care polueaz  mediul şi care utilizeaz  în mod 

nera ional resursele naturale ori genereaz  disconfort, inclusiv zgomot şi perturbarea 
 echilibrului habitatelor de orice fel; 

- conştientizarea şi promovarea unei atitudini corespunz toare a persoanelor care 
locuiesc în zona de activitate, în leg tur  cu importan a protec iei mediului.  

 
Situa ia sanc iunilor aplicate de CJ  Mehedinti GNM în anul 2016:  

Total:  
- num r controale total 2016 –1103, din care: 
- poluare: 964 
- biodiversitate:139  
- sanc iuni aplicate  în anul 2016 – 47, din care 28 avertismente si 19 amenzi  în 
valoare de 398.500 lei  
- încasate: 3, în valoare de 81.500 lei 
- contestate: 4 
- trimise la administra ia financiar : 1 în valoare de 1000 lei 

 
Controlul Polu rii 
- num r controale poluare 2016 – 964, din care: 
- amenzi poluare 19  , în valoare de 398.500 lei 
- încasate:18, în valoare de 81.500 lei 
- contestate: 4 
- trimise la administra ia financiar :1- 1.000lei  
Controlul biodiversit ii, Bio-securitate şi arii protejate 
- num r controale biodiversitate 2016 – 139, din care: 
- amenzi 2016 – 0, în valoare de 0 lei 

 

Pentru îndeplinirea atribu iilor ce îi revin, activitatea Agen iei pentru Protec ia Mediului 
Mehedin i la nivelul anului 2016, a constat în principal în: 

 

ÎN DOMENIUL CONSERV RII NATURII 

Particip  activ prin activit i de documentare 
şi lucru în teren la identificarea zonelor care 
con in habitate naturale şi specii s lbatice de 
flor  şi faun  de interes european 

Au avut loc întâlniri ale Consiliului tiin ific ale Parcului 
Natural Geoparcul Platoul Mehedin i, ocazie cu care s-
au efectuat deplas ri în teren pentru stabilirea st rii de 
conservare a ariilor naturale protejate din cadrul 
acestuia. 

De asemenea au avut loc întâlniri ale Consiliului 
Consultativ de Administrare al Parcului Natural Por ile 
de Fier, ocazie cu care s-au efectuat deplas ri în teren 
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pentru stabilirea st rii de conservare a ariilor naturale 
protejate din cadrul acestuia. 

Contribuie la monitorizarea speciilor şi 
habitatelor de interes na ional şi comunitar 

Colaboreaz  cu institu iile abilitate la activit ile de 
inventariere. 

Autorizeaz  în baza studiilor de evaluare a 
resurselor naturale, la solicitarea persoanelor 
fizice sau juridice interesate, recoltarea în 
scopul comercializ rii plantelor şi animalelor 
din flora şi fauna s lbatic  

Au fost eliberate 18 Autoriza ii (13 Autoriza ii pentru 
persoane juridice şi 5 autoriza ii pentru persoane 
fizice). 

Autorizeaz  anual, pe specii şi fonduri de 
vân toare, cotele de recolt  pentru speciile 
de interes cinegetic 

Au fost eliberate 10 Autoriza ii. 

Colaboreaz  cu autorit ile teritoriale pentru 
agricultur  şi silvicultur , cu prefecturile şi 
prim riile pentru identificarea terenurilor 
agricole inapte pentru folosin a şi 
împ durirea lor, precum şi pentru realizarea 
perdelelor de protec ie 

Un reprezentant al acestui compartiment face parte 
din Comisia pentru identificarea, delimitarea şi 
constituirea perimetrelor de ameliorare a terenurilor 
degradate, comisie în cadrul D.A.D.R. Mehedin i şi din 
grupul de lucru pentru evaluarea actelor normative 
adoptate la nivel local în vederea identific rii şi 
elimin rii barierelor în calea liberei circula ii a 
persoanelor, serviciilor, m rfurilor, capitalurilor precum 
şi a libert ii de stabilire. 

Inventariaz , monitorizeaz  şi actualizeaz  
trimestrial datele privind gr dinile zoologice, 
acvariile publice şi centrele de reabilitare şi/sau 
îngrijire 

A fost inventariat şi monitorizat un acvariu public. 

Avizeaz  Planurile de Management elaborate 
pentru ariile naturale protejate aflate pe 
teritoriul jude ului Mehedin i 

Au fost avizate şi transmise spre aprobare la MMAP 2 
Planuri de Management 

Promoveaz  ac iuni de conştientizare şi 
informare privind necesitatea protec iei 
naturii şi rolul ariilor naturale protejate 

Au fost organizate ac iuni cu ocazia evenimentelor de 
mediu precum Ziua Mondial  a Zonelor Umede, Luna 
P durii, Ziua Interna ional  a Biodiversit ii, Ziua 
Mondial  a Mediului, S pt mân  Mobilit ii etc. şi s-a 
participat la Ac iuni organizate de alte institu ii. 

 

ÎN DOMENIUL PROGRAME, PROIECTE 

Elaborarea şi implementarea de proiecte 
finan ate prin fonduri europene 

- Implementarea proiectului „Managementul eficient al 
capitalului natural din situl Natura 2000 Râul Motru” în 
cadrul POS Mediu – Axa 4 
- Au fost elaborate şi depuse spre aprobare şi finan are 
în calitate de lider/partener 3 proiecte în cadrul 
programului Programului Opera ional Infrastructur  
Mare 2014-2020, Axa Prioritar  4 - Protec ia mediului 
prin m suri de conservare a biodiversit ii, 
monitorizarea calit ii aerului şi decontaminare a 
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siturilor poluate istoric în calitate de Partener de 
Proiect, Obiectivul Specific 4.1 „Creşterea gradului de 
protec ie conservare a biodiversit ii prin m suri de 
management adecvate şi refacerea ecosistemelor 
degradate” 
- Documentare privind ghidurile de finan are 
programul LIFE 

Primire documente,  verificare, transmitere 
diverse situa ii referitor la Programul Casa 
Verde  

Responsabil cu derularea programului Casa Verde 
Clasic  2016 ( primirea, verificarea administrativa a 
dosarelor de finan are – au fost verificate şi introduse 
în baza de date 175 dosare de finan are). 

 
IN DOMENIUL LABORATOARE 

1.   Organizarea şi efectuarea 
monitoriz rii integrate a factorilor 
de mediu în jude . 

   S-a efectuat monitorizarea integrata a factorilor de 
mediu în jude , în ceea ce priveste: starea de calitate a 
atmosferei şi a precipitatiilor, a solului sub aspectul 
poluarii chimice, a nivelului de zgomot, a radioactivitatii 
mediului, a apelor de suprafa  şi apelor uzate. 

   Pentru monitorizarea calit ii aerului şi determinarea 
concentratiilor poluantilor din atmosfera  s-au  analizat 
817 probe  însumând un nr de 817 indicatori analiza i, 
pentru pulberi sedimentabile un numar de 36 probe 
pentru care s-au efectuat un 36 indicatori , iar pentru 
precipitatii 76 probe şi 938  indicatori. 

    Pentru monitorizarea  calit ii aerului  cu ajutorul 
autolaboratorului  s-au analizat un nr de 15 probe de 
aer  cu 45 indicatori m sura i 

    S-au analizat  pentru monitorizare un numar de  76  
probe de  sol insumand  un nr de 608 de indicatori 

   S-au efectuat un num r de 330 m sur tori ale 
nivelului de zgomot în scopul monitoriz rii nivelului de 
zgomot pe raza municipiului Dr. Tr. Severin 

      Pentru monitorizarea radioactivit tii la nivelul 
anului 2015 s-au efectuat: 
- prin Programul na ional standard de monitorizare a 
radioactivit ii factorilor de mediu,  un  nr de  3239 
analize 
- prin Programul  special de monitorizare a zonelor cu 
fondul natural modificat antropic,  un nr de  12 analize. 
şi s-au prelvat  un nr   38 probe, care au fost transmite 
spre analize specrtometrice gamma. 

 
   Analizele efectuate pentru factorii de mediu 
monitoriza i (aer -prin aerosoli; depuneri atmosferice 
umede şi uscate; ape- prin ape de suprafa , freatice , 
sol necultivat şi cultivat ; vegeta ie spontan  şi 
cultivat ) au fost: beta globale. 
  Determinarea debitului de doz  gama absorbit  în aer 
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pentru anul 2016, în nr. de 430 m suratori manuale şi  
8296  m suratori automate. 

  Pentru monitorizarea  cursurilor de apa :fluviul 
Dun rea, râul Topolni a şi pârâul Pleşuva  s-au analizat 
un nr de 108 probe însumând un nr de  1260 
indicatori 

 Nr 

probe 

Nr indicatori/  

Nr masurari 

analize manuale 
er 929 1791 

analize aer 
autolaborator 

15 45 

analize sol 76 608 

masurari zgomot 3
0 660 

masurari manuale 
radioactivitate 

8296 8296 

Programul na ional 
standard de 

monitorizare a 
radioactivit ii 

factorilor de mediu, 

3239 3239 

Programul  special 
de monitorizare a 
zonelor cu fondul 
natural modificat 

antropic 

12 38 

 analize ape 108 126 
 

2.    Efectuarea de expertize asupra 
factorilor şi elementelor de mediu la 
solicitarea agen ilor economici, a 
G rzii de Mediu,                               
a compartimentelor agen iei pentru 
protec ia mediului implicate în 
procedura de emitere/vizare a 
acordurilor/autoriza iilor de mediu 

    În decursul anului 2016 s-au efectuat urm toarele 
expertize asupra factorilor de mediu: 

  S-au analizat  un numar de 42 probe  cu un nr. de 
107 analize pe factorul de mediu –aer, la cererea 
agen tilor economici (contra cost ), 

    S-au efectuat 26 de m sur tori ale nivelului de 
zgomot( care include şi m sur tori ale nivelului de 
zgomot rezidual )  la solicitarea agen ilor economici   
(contra cost ), 

   S-au analizat  un num r de 69 de probe de apa uzat  
la cererea agen ilor economici (contra cost) 
reprezentând un nr de 369 indicatori  

 



82 
 

 

 nr 
pr
be / nr 
solicitari 

nr 
indicatori/  

nr 
masurari 

analize aer cu plata 42 107 

zgomot- m sur ri cu 
plata 

26 52 

ape- analize cu plata 69 369 
 

3. Organizarea şi operarea sta iei de 
monitorizare a radioactivit ii 
mediului, parte componenta a 
re elei na ionale de monitorizare a 
radioactivit ii mediului. 

S-a   operat pe sta ia de monitorizare doza gamma şi 
parametrii meteo, primita în cadrul Proiectului PHARE 
RO/2003/005-551, parte componenta a re elei 
na ionale de monitorizare, cu transmisie a datelor prin 
satelit. 

4. Organizarea şi operarea  sta iei de 
monitorizare a calit ii aerului, parte 
componenta a re elei na ionale de 
monitorizare a calit ii aerului. 

În anul 2016 ne-am aflat sub derularea Programului 
privind dezvoltarea şi optimizarea RNMCA. Captura de 
date pentru anul 2016 a fost de aproximativ 75%. 

5. Organizarea şi func ionarea 
laboratorului privind activitatea de 
asigurare a calit ii datelor în 
domeniul calit ii aerului, apei, 
solului şi a nivelului de zgomot. 

Laboratoarele din cadrul APM Mehedin i au parcurs 
fazele de consultanta în vederea acreditarii laboratorului 
de analize fizico – chimice. În urma instruirii sefului de 
laborator şi a responsabilului de calitate din luna 
decembrie 2015 la sediul  ANPM, începând cu luna 
ianuarie 2016 s-a trecut la implementarea sistemului de 
management al calit ii conform ISO 17025/2005 şi ISO 
19011/2011, în sensul utiliz rii efective a documentelor 
calit ii. În cursul anului 2016 s-a solicitat de c tre 
ANPM o estimare a costurilor pentru ini ierea procedurii 
de acreditare pentru indicatorul „ nivel de zgomot” 
conform politicii ANPM, care necesita un audit intern, 
conform preciz rilor LRM- ANPM. 

6.      Colaborarea cu autorit ile 
locale îns rcinate cu gestionarea 
situa iilor de mediu(evenimente de 
mediu, polu ri accidentale) şi 
sprijinirea acestora cu dotarea 
tehnica de laborator de care 
dispunem. 

    Am colaborat   foarte bine cu Garda de Mediu – 
Mehedin i , S.G.A. Mehedin i , APDF Giurgiu sucursala 
Drobeta Tr Severin, Politia de Frontiera , ISU ” Drobeta 
“  ,SC Secom SA ,Administra ia Bazinal  de Apa Jiu –
Craiova şi agen ii economici implica i 

9. Elaborarea inventarelor locale de 
emisii conform Ord. 3299/2012 
pentru aprobarea metodologiei de 
realizare şi raportare a inventarelor 
privind emisiile de poluan i în 

 Întocmirea inventarului local privind emisiile de poluan i 
în atmosfera,  în format on line,  aferent anului 2016, 
pentru to i operatorii economici a c ror activitate se 
reg seşte în Ordinul 3299/2012. 
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atmosfera. 

IN DOMENIUL BAZA DATE SI RAPOARTE 

 

1 

- colectare date 
- validare date 
- stocare date 
- prelucrare date 
- sintez  date 
 

De la compartimentele : 
- laborator aer 
- laborator ape 
- laborator sol 
- biodiversitate-arii protejate  
- controlul polu rii 
- radioactivitate 
- laboratorul mobil 
- sonometrie 
- acorduri, avize, autoriza ii 
- dezvoltare durabil  
- schimb ri climatice 
- rela ii publice 

2    Furnizare date solicitate de c tre 
alte compartimente ale APM 

Au fost  întocmite  lucr ri de sintez  pentru  
compartimente ale APM la solicitarea acestora. 

3.    Colaborarea cu autorit ile publice 
locale 

Transmiterea  sintezelor  şi   raport rilor  solicitate. 

4.      Organizarea şi operarea în profil 
teritorial a monitoriz rii integrate a 
st rii mediului prin asigurarea 
fluxului informa ional ,colectarea 
,stocarea şi transmiterea datelor 

    Pe sta ia fixa automata MH1 s-au capturat şi 
validat date, s-au întocmit documente pentru 
informarea publicului despre calitatea aerului .     

5.    Alertarea imediata în cazul 
producerii unor polu ri/evenimente 
de mediu, a autorit ilor publice 
centrale pentru protec ia mediului şi 
a celorlalte autorit i îns rcinate cu 
gestionarea unor astfel de situa ii. 

    

   În anul 2016 nu au avut loc polu ri/evenimente 
de mediu. 

6.     Alte activit i  - Sintetizeaz  şi raporteaz  anual  Raportul anual 
privind starea mediului în jude ul Mehedin i 

- Sintetizeaz  şi raporteaz  lunar c tre ANPM fisa 
jude ului Mehedin i 

- Urm reşte conformarea la nivel jude ean a instala iilor 
de depozitare a benzinei la terminale, a echipamentelor 
de înc rcare şi desc rcare a containerelor mobile cu 
prevederile tehnice incluse în Directiva 94/63/CE şi 
transmite rapoarte trimestriale c tre ANPM 

- Transmite date necesare realiz rii Registrului Na ional 
privind compuşii organici volatili rezulta i de la depozitarea 
şi distribu ia benzinei (baza de date, instala ii, autoriza ii, 
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inspec ii, rapoarte) 

- Sintetizeaz  şi raporteaz  trimestrial ANPM pentru 
avizare m surile cuprinse în „Planurile de implementare 
a legisla iei şi de consolidare institu ional  la nivel local, 
Capitolul 22 – Protec ia mediului” comunicate ulterior 
Institu iei Prefectului;  

- Sintetizeaz  şi raporteaz  lunar c tre ANPM, stadiul de 
realizare al m surilor cuprinse în Planul anual de m suri 
prioritare în domeniul protec iei mediului şi restan ele 
din planurile de m suri prioritare aferente anilor 
anteriori; 

- Coordonarea procesului de implementare a sistemului 
de control managerial intern. 

- Elaborarea şi transmiterea  c tre ANPM a raport rii 
semestriale şi a celei anuale în vederea centraliz rii 
datelor şi elabor rii Raportului ce trebuie înaintat la 
MMAP. 

IN DOMENIUL  CONTROLUL POLU RII 

DIRECTIVA 96/61/EC (IPPC)  Urm rirea derul rii investi iilor prev zute în vederea 
conform rii la cerin ele directivei; 

 Controlul conform rii instala iilor aflate sub Directiva 
IPPC; 

 Participarea la comisii de lucru consultative, specifice 
domeniilor de activitate precizate în Anexa 1 a Directivei 
IPPC, pentru coordonarea implement rii în domeniul 
prevenirii şi controlului integrat al polu rii industriale; 

 Inventarierea noilor instala ii aflate sub Directiva IPPC; 
 Transmiterea lunar  a modific rilor intervenite în situa ia 

operatorilor ce intr  sub inciden a Directivei IPPC în 
cadrul raport rii Fişa Jude ului, c tre Agen ia Na ional  
pentru Protec ia Mediului 

 Gestionarea bazei de date electronic  (SIM) coordonat  
de ANPM, aferent  inventarului operatorilor care 
desf şoar  activit i ce intr  sub inciden a Directivei IPPC; 

 Stabilirea Obliga iilor de mediu ce revin operatorului 
RAAN – Suc. Romag Prod la încetarea activit ii. 

DIRECTIVA 2001/80/EC (LCP)  Întocmirea de rapoarte trimestriale privind evolu ia 
implement rii Programului Na ional de Reducere a 
emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi 
provenite de la instala iile mari de ardere; 

 Urm rirea derul rii investi iilor prev zute în vederea 
conform rii la cerin ele directivei; 

 Controlul conformit tii instala iilor aflate sub Directiva 
LCP; 

 Realizarea inventarului anual al emisiilor de dioxid de sulf, 
oxizi de azot şi pulberi provenite din instala iile mari de 
ardere la nivel local 

 Transmiterea lunar , în cadrul raport rii Fişa Jude ului a 
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modific rilor intervenite la nivelul func ion rii instala iilor 
mari de ardere, num r ore de func ionare. 

DIRECTIVA 19999/13/EC (COV-
solventi) 

 Urm rirea aplic rii m surilor de reducere prev zute în 
Schema / Planul de reducere a emisiilor de COV rezultate 
din utilizarea solven ilor organici; 

 Verificarea Bilan urilor / Planurilor de gestionare al 
solven ilor; 

 Realizarea/reactualizarea, la nivel local, a inventarelor 
instala iilor/activit ilor care intr  sub inciden a Directivei 
COV din instala ii; 

 Introducerea datelor  în baza electronica a operatorilor 
care desfasoara activit i aflate sub incidenta Directivei 
COV-solventi; 

Regulamentului nr. 166/2006 (EPRTR) 
– Registrul European al Poluan ilor 
Emişi şi Transfera i; 

● Întocmirea eviden ei instala iilor care desf şoar  activit i 
conform Anexei I al Regulamentele nr.166/2006 pe raza 
jude ului respectiv şi informeaz  ANPM despre necesitatea 
reactualiz rii intr rilor în Registrul E-PRTR din anul în curs; 

       ● Informarea operatorilor de pe raza jude ului, care au ob inut 
Autoriza ii noi de func ionare, şi desf şoar  activit i listate în 
Anexa I, de necesitatea cunoaşterii prevederilor Ghidului de 
raportare sub Regulamentul nr.166/2006 şi condi iile în care se 
înscriu în Registrul EPRTR; 

        ● Popularizarea adresei accesibil  pe Internet a Registrului 
Na ional PRTR şi a Registrului European PRTR (E-PRTR); 

        ● Alocarea operatorilor num rul unic de identificare în 
Registrul na ional al poluan ilor emişi şi transfera i (EPRTR) şi 
administreaz  eviden a acestora pe durata a minimum 10 ani, 
conform algoritmului stabilit la nivel na ional; 

       ●  Analizarea şi validarea, la nivel local, calitatea datelor din 
baza de date E-PRTR din punct de vedere al consisten ei, 
consecven ei şi credibilit ii; 

      ●   Introducerea de noi operatori în inventarul operatorilor 
care intr  sub inciden a Registrului European de Poluan i Emişi şi 
Transfera i     

      ●  Validarea datelor introduse de operatorii   E-PRTR în baza 
de date na ional  şi transmiterea formatului scanat de raportare 
al Raportului Registrului E-PRTR cu datele aferente anului 2015 

     ●   Gestionarea bazei de date electronic  (SIM) cu raport rile 
aferente Registrului E-PRTR, colec ia de date pentru anul 2015 
 

DOMENIUL SEVESO II, EMAS, ETICHETA ECOLOGIC  

DIRECTIVA 96/82/EC      (SEVESO II)  Realizarea inventarului instala iilor care intr  sub 
inciden a Directivei 96/82/EC (SEVESO II); 
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 Urm rirea elabor rii documentelor impuse prin 
legisla ia ce transpune Directiva SEVESO II (notific ri, 
rapoarte de securitate, planuri de urgen  la termenele 
stabilite); 
 Monitorizarea implement rii la nivel de jude  a 

dispozi iilor HG nr. 804/2007 privind controlul asupra 
pericolelor de accident major în care sunt implicate 
substan e periculoase şi ale legisla iei subsecvente;  
 Participarea la verificarea în teren a amplasamentelor, 

respectiv a titularilor de activitate, cu privire la Obliga iile 
prev zute în Hot rârea Guvernului nr. 804/2007 ) în 
comun cu GNM şi ISU; 
 Colaborarea şi schimbul de informa ii, în condi iile 

legii, cu autorit ile locale şi cu organisme 
neguvernamentale;  
 Solicitarea titularilor de activitate şi celorlalte autorit i 

locale de informa ii necesare desf şur rii activit ii 
Secretariarului de risc ;  
 Verificarea lu rii m surilor pentru prevenirea 

accidentelor cu impact asupra s n t ii omului şi a 
mediului şi limitarea consecin elor acestora;  
 În vederea test rii func ion rii Sistemului Integrat de 

Mediu (SIM) se vor introduce în baza de date „REGISTRU 
SEVESO” informa ii referitoare la toate amplasamentele 
care se încadreaz  sub inciden a Directivei Seveso, pentru 
to i anii de raportare. 
 

DOMENIUL SCHIMB RI CLIMATICE 

DIRECTIVA 2003/87/CE      ● Centralizarea datelor la nivel local pentru realizarea 
inventarului instala iilor care intr  sub inciden a Directivei 
2003/87/CE pentru perioada post 2012 (post - Kyoto); 
       ● Identificarea instala iilor nou intrate în schema de 
comercializare a emisiilor de gaze cu efect de ser  din sfera de 
competen  şi informarea ANPM cu privire la acestea; 
      ● Raportarea modului de aplicare a prevederilor Directivei 
2003/87/CE ;        

IN DOMENIUL AUTORIZARI, AVIZE, ACORDURI  

Nr. 
crt. 

Obiective generale                      Realiz ri/observa ii 

  
 

Nr. 
acte 

emise 

Nr. Acte 
solicitate 

Observa ii 
 

1. Avize de mediu pentru planuri şi 
programe 

5 6 Au fost solicitate  6 Avize PUZ dar au 
fost emise 5, iar 1 este în procedura 
de reglementare 
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 Decizii ini iale pentru PUD - PUZ 17 19 2 sunt în procedura de reglementare 

2 Obliga ii de mediu   1 1  

3. 
 

Acorduri de mediu emise / 
solicitate 

3 3  

Acorduri de mediu transferate 0 0  

Clasarea notific rii 
 

1487 1487  

 
Decizii ini iale acord de mediu 

209 209  

Decizii etapa de încadrare  140 190 Diferen a reprezint  documenta iile 
ramase în procedura de reglementare  

Revizuire decizii de încadrare 0 0  

4. 
 

Autoriza ii de mediu emise / 
solicitate 

69 85 Diferen a reprezint  documenta iile 
ramase în procedura de reglementare 

Autoriza ii de mediu revizuite 94 96 Diferen a reprezint  documenta iile 
ramase în procedura de reglementare 

Autoriza ii de mediu transferate 
 

29 29  

5 
 

Îndrumare 158 158 Reprezint  num rul de consulta i 
tehnice pentru completarea 
documenta iilor pentru acorduri şi 
Autoriza ii de mediu, şi nega ii de 
Autoriza ii pentru cei care nu necesita 
autoriza ie de mediu. 

6. Sesiz ri, reclama ii 
 

3 3 Pentru toate Sesiz rile primite, se 
transmite obligatoriu r spuns, cu 
respectarea termenului legal prev zut 
de O.G.nr.27/2002 privind 
reglementarea activit ii de 
solu ionare a peti iilor.  

 
7 

Note de constatare  PNDR  
  

0 0  

Acte pentru cerere de plata PNDR 
 

32 32 Reprezint  adrese cu informa ii 
privind necesitatea autoriz rii 
activit ilor din proiectele finan ate 
prin Fonduri Europene 

Referate pentru accesare Fonduri 
UE 

3 3 Reprezint  num rul de referate 
întocmite în vederea acces rii de 
c tre titular a fondurilor europene 
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IN DOMENIUL  RELATII PUBLICE, TEHNOLOGIA INFORMA IEI 

1. Organizarea şi participarea la 
campanii de informare şi 
conştientizare a publicului în domeniul 
protec iei  
mediului 

Organizare şi participarea la Ac iuni privind Protec ia 
mediului, constând în:  
- participarea la lec ii deschise de ecologie 
- derularea de parteneriate  cu diverse institu ii  
- colare 
- campanii de informare şi conştientizare (distribuire 

de fluturaşi, pliante,afişe) 
- organizarea de Ac iuni specifice cu ocazia 

evenimentelor de mediu în colaborate cu institu ii 
de înv mânt, ONG-uri şi autorit i  locale 

- diseminarea informa iilor de mediu prin organizarea 
de întâlniri şi Ac iuni punctuale 

- colaborare permanenta cu mass-media locala 
2. Solu ionarea cererilor privind 

informa ia de mediu şi informa ia de 
interes public 

Înregistrarea şi solu ionarea celor  36  cereri privind 
informa ia de mediu. 

3. Solu ionarea  Sesiz rilor împreun  cu 
compartimentele de specialitate   

Înregistrarea şi solu ionarea celor  34 Sesiz ri. 

4. Asigurarea unei colabor ri optime cu 
autorit ile publice locale 

Participarea periodica la diverse întâlniri organizate de 
APM Mehedin i sau autorit ile publice locale pe teme 
de Protec ia mediului 

5. Asigurarea  disemin rii informa iilor 
privind surse de finan are disponibile 

Furnizarea la cererea persoanelor fizice-juridice a 
informa iilor privind posibilitatea  acces rii fondurilor 
disponibile în domeniul protec iei mediului 

6. Întocmirea şi implementarea de 
proiecte pentru accesarea fondurilor 
europene 

Implementarea proiectului  „Managementul eficient al 
capitalului natural din situl Natura 2000 Raul Motru” în 
cadrul POS Mediu – Axa 4 

8. Alte tipuri de acte (corespondenta 
cu alte institu ii, situa ii şi 
raport ri solicitate de ANPM şi 
AFM )   

100 100 Reprezint  num rul de adrese 
întocmite c tre autorit i le locale, 
alte institu ii sau agen i economici, 
GNM, SGA, ANPM, AFM 

9. Garan ii şi lucr ri executate pentru 
refacerea mediului 

15 15 Reprezint  acceptul Agen iei pentru 
Protec ia Mediului privind cheltuielile 
de mediu aferente investi iilor 
derulate în jude ul Mehedin i 

10. 
 

Calitatea actelor de reglementare 
emise 

0 0 Nu au  existat Ac iuni în instan  din 
partea titularilor privind calitatea 
actelor de reglementare emise în anul 
2016 

11 Activit i de raportare  50 50 raport rile bilunare ale actelor de 
reglementare, raport ri trimestriale 
ale Autoriza iilor de mediu emise şi 
revizuite, raport ri s pt mânale ale 
înregistr rilor scriptice şi electronice 
ale documenta iilor depuse la APM 
MH, raport ri lunare ale bazei de date 
EIA       ( procedura de acord de 
mediu ), fisa jude ului 
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Colaborare cu Biroul CFM privind posibilitatea acces rii 
de fonduri europene în cadrul diverselor programe de 
finan are 

7. Raportarea contactelor mass-media Asigurarea disemin rii informa iei de mediu  c tre 
opinia publica  prin transmiterea  de comunicate de 
presa , acordarea de interviuri precum şi prin 
transmiterea  s pt mânal  de raport ri c tre mass-
media locala a unor inform ri privind starea factorilor 
de mediu în municipiul Drobeta Turnu Severin 

8. Colaborarea cu alte institu ii - Încheierea de parteneriate cu institu ii de 
înv mânt, ONG-uri care desf şoar  activit i în 
domeniul protec iei mediului precum şi alte autorit i  
publice locale  
- Întocmire şi raportare trimestrial  Institu iei 
Prefectului privind Planul de ac iuni al Agen iei pentru 
Protec ia Mediului pentru îndeplinirea  obiectivelor 
cuprinse Programul de Guvernare 2013-2016 
- Întocmire şi transmitere c tre Tribunalul 
Dr.Tr.Severin şi Curtea de Apel Craiova a 
documentelor privind dosarele în care a fost citat  
APM Mehedin i în leg tur  cu restituire Taxa de prim  
înmatriculare/Taxa de poluare 

9. Tehnologia informa iei În anul 2016 la nivelul APM Mehedin i s-au derulat 
toate fazele de implementare a Sistemului Integrat de 
Mediu, pe toate domeniile.  

 
 

Direc ia Silvic  Mehedin i a desf urat activit i diverse pentru protec ia mediului, în 
vederea îndeplinirii programului de activitate in anii 2015-2016, astfel: 
 s-au pus bazele asigur rii puie ilor forestieri necesari atât pentru împ duririle din fondul 

forestier de stat cât i pentru împ duririle ce se vor executa în p durile particulare sau în 
terenuri degradate preluate (recolt ri semin e forestiere, confec ionat buta ii de plop si 
salcie); 

 în terenurile aferente culturilor forestiere au fost executate sem n turii si but iri;  
 asigurarea continuit ii p durii prin executarea de  lucr ri de regenerare a p durilor 

(refaceri, complet ri, împ duriri si reîmp duriri, ajutorarea regener rilor naturale); 
 s-a urm rit, în permanen , men inerea p durilor la consistenta plin , pentru a asigura 

în cele mai bune condi ii rolurile de protec ie atribuite (protec ia  solului împotriva 
eroziunii si alunec rilor, protec ia cursurilor de ape si a lacurilor de acumulare, protec ia 
c ilor de comunica ie, diminuarea polu rii, etc.); 

 igienizarea p durilor de arbori rup i, usca i si dezr d cina i, cur irea cursurilor de ape, 
ce str bat fondul forestier, de lemne moarte si de resturi de exploatare, valorificarea 
acestora la popula ie; 

 monitorizarea permanenta a st rii de s n tate a p durilor pentru depistarea la timp a 
bolilor si damnatorilor p durii si aplicarea de masuri de combatere a acestora, mai ales 
la puie ii forestieri ce se planteaz  în acest an, pepiniere, planta ii, r chitarii, etc.; 

 intensificarea procesului de trecere a silviculturii jude ului la economia de pia , prin 
valorificarea superioara a masei lemnoase pe picior si fasonate, prin licita ii publice; 

 aprovizionarea populatei cu cantit ile necesare de lemn de foc i construc ii; 
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 cre terea gradului de accesibilizare a fondului forestier prin  între inerea i repararea 
tuturor drumurilor forestiere calamitate în perioada de iarn ; 

 s-a urm rit aplicarea unui regim silvic in arboretele proprietate privata, acordând în 
acest sens asistenta tehnic , inclusiv prin efectuarea de marc ri la solicitarea 
proprietarilor; 

 organizarea de conferin e referitoare la regenerarea p durilor si reconstruc ie ecologica, 
expunerea de materiale publicitare, realizarea unei pagini speciale destinate “Lunii 
plantarii arborilor”, interviuri la mass-media locala, amplasarea de pl cu e avertizoare cu 
ocazia “Lunii plantarii arborilor”; 

 amplasarea de bariere si puncte de control a circula iei materialului lemnos, verificarea 
circula iei materialului lemnos pe drumurile publice; 

   
 

Nr. 
crt. 

Indicatorul  UM Anul 
2015 

Anul 
2016 

1 Regenerarea padurilor – total, d.c. P ha 310 246 
   ha 330 344 
 *regenerari naturale R ha 266 207 
   ha 284 304 
 *impaduriri P ha 44 39 
   ha 46 40 
2 Evaluare masa lemnoasa R mii mc 209 208 
   mii mc 209.5 211.4 
 Lucrari de ingrijire in arboreta 

tinere, in paduri propr.publica a 
statului – total, d.c. 

P ha 2242 2292 

  R ha 2325.5 2364 
 *degajari P ha 201 201 
  R ha 201 201 
 *curatiri P ha 602 605 
  R ha 605.4 606 
 *rarituri P ha 1439 1486 
  R ha 1519.1 1557 
3 Investitii din fond de ameliorarea  P mii lei 97 49 
  R mii lei 97 49 
4 Investitii din fonduri proprii P mii lei 972.3 939.73 
  R mii lei 753.75 870.96 
5 Recoltare masa lemnoasa P mii lei 220 220 
  R mii lei 195.6 189.5 
6 Carne de vanat P tone 0 0 
  R tone 0.198 0.4 
7 Fructe de p dure P tone 60 50 
  R tone 49.47 30.9 
8 Plante medicinale P tone 10 10 
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  Din analiza situa iei men ionate se observa înregistrarea de nerealiz ri, atât în anul 
2015 cat si in anul 2016 la indicatorii: 

1. Masa lemnoasa recoltata, principalele motive care au dus la înregistrarea de 
nerealiz rii fiind: 

- factorii meteorologii nefavorabili care s-au manifestat atât în cursul anilor dar mai ales 
la finele acestora, fapt ce a dus la sistarea exploat rilor de masa lemnoasa i implicit a 
nerecolt rii cotei; 

- lipsa în cadrul jude ului a agen ilor economici puternici, cu for a în a exploata i procesa 
cantit i mari de mas  lemnoas ; 

- si nu in ultimul rând calitatea slaba a masei lemnoase gestionate de Directia Silvica, fapt 
ce o face neatractiv  pentru agen ii din alte jude e interesa i i capabili în a o exploata 
si valorifica.  
2. Fructe de p dure, unele din motivele nerealiz rii programului fiind: 

- factorii meteorologii  - bruma, înghe uri târzii care au compromis fructifica ia; 
- lipsa agen ilor economici interesa i in achizi ionarea de astfel de produse. Valorificarea 

fructelor de p dure se face prin licita ie publica, iar la licita iile organizate nu s-au 
prezentat cump r tori si ca urmare s-a valorificat doar cantitatea contractata.  

 

2.4 – SIGURAN A CET EANULUI I NIVELUL DE INFRAC IONALITATE LA 
NIVELUL JUDE ULUI   

 
 

În scopul cre rii unui climat de securitate, siguran  civic  si un mediu de afaceri 
curat, în anul 2016 eforturile poli iştilor mehedin eni s-au concentrat pe îmbun t irea, 
eficientizarea activit ilor desf şurate şi orientarea serviciului poli ienesc în func ie de 
nevoile comunit ii. 

Activitatea poli iei mehedin ene s-a axat pe trei obiective: 

 Creşterea gradului de siguran  şi protec ie pentru cet eni prin protejarea 
persoanei, protejarea patrimoniului, siguran a stradal , siguran a rutier  şi cea a 
transporturilor.  

 Asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri prin combaterea evaziunii 
fiscale, contrabandei, corup iei, contrafacerea de m rfuri, a infrac iunilor din 
domeniul achizi iilor publice şi prin protec ia intereselor financiare ale Uniunii 
Europene. 

 Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale şi financiare necesare 
dezvolt rii şi men inerii capacit ii opera ionale .  

La nivelul Inspectoratului de Poli ie Jude ean Mehedin i,  activit ile de prevenire 
derulate în cursul anului 2016, au urm rit priorit ile Poli iei Române, structurate pe cele 
dou  programe cadru de prevenire, precum şi un proiect local.  
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1. CRIMINALITATEA STRADAL  
În anul 2016 criminalitatea stradal  s-a men inut la acela i nivel ca în anul  2015, 

fiind sesizate un num r de 276 infrac iuni stradale. În func ie de locul comiterii, au fost 
sesizate 242 în mediul urban i 34 în mediul rural. Segmentul principal al infrac ionalit ii 
stradale, şi anume infrac iunile de furt, a cunoscut un trend descendent, constatându-se o 
diminuare cu 1,53%  a acestuia. 

Majoritatea infrac iunilor stradale comise sunt furturi de subzisten , cu 
prejudicii mici şi f r  impact mediatic. Din totalul infrac iunilor stradale sesizate, 
15,21% sunt prinderi în flagrant.  

2. CRIMINALITATEA ÎN MEDIUL RURAL 
La nivelul jude ului, infrac ionalitatea pe acest palier s-a diminuat cu 9,30%, fiind 

sesizate un num r de 4.716 infrac iuni fa  de 5.155 în anul 2015.  

În perioada analizat  s-au înregistrat sc deri cu 18,8% la infrac iunile de 
tâlh rie, respectiv cu 8,91% a infrac iunilor de furt, în timp ce infrac iunile de 
omor şi tentativ  de omor s-au men inut la acelaşi nivel ca în 2015.  

3. SIGURAN A TRAFICULUI RUTIER 
În anul 2016 în jude ul Mehedin i s-au înregistrat 177 accidente grave de circula ie 

(-16%), soldate cu decesul a 40 persoane, r nirea grav  a altor 179 (-19%), 
respectiv r nirea u oar  a 63 persoane (-27%). Negativ este faptul c  num rul 
persoanelor decedate a cunoscut o creştere cu 5%, respectiv de la 38 la 40 victime. 

4. SIGURAN A ÎN ŞCOLI 
În anul colar 2015-2016, au fost dispuse activit i pentru men inerea ordinii publice 

i îmbun t irea climatului de siguran  în incinta i zona adiacent  unit ilor de înv mânt, 
conform Planului Na ional Comun de Ac iune. 

În unit ile de înv mânt din jude ul Mehedin i s-au sesizat un num r de 30 (-3) 
fapte penale din care un num r de 18 infrac iuni au fost sesizate în unit ile de înv mânt 
de tip liceal i 12 în coli gimnaziale. În func ie de locul comiterii, 19 infrac iuni au fost 
înregistrate în mediul urban şi 11 în mediul rural.  

Toate infrac iunile sesizate s-au comis în incinta unit ilor de înv mânt 
preuniversitar, nefiind înregistrate infrac iuni în zona adiacent .  

5. COMBATEREA CRIMINALIT II 
Din analiza comparativ  a datelor statistice privind infrac ionalitatea sesizat  în 

anul 2016, rezult  c  aceasta a sc zut cu 9,59% (- 992 fapte), iar pe cele 3 mari 
categorii, situa ia se prezint  astfel: 

 infrac iunile judiciare au sc zut cu 15,08% (-965 fapte), 
 infrac iunile economico-financiare s-au diminuat cu 13,12% (-170 fapte). 
 infrac iunile de alt  natur  au crescut cu 5,41% (143 fapte). 

          Privind infrac ionalitatea sesizat  în care s-a dispus continuarea urm ririi 
penale, aceasta a înregistrat o sc dere cu 16,53% (-465 fapte).  
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6. INFRAC IONALITATEA GRAV , COMIS  CU VIOLEN  
Infrac ionalitatea grav  comis  cu violen , în cursul anului 2016, la nivelul jude ului 

Mehedin i se prezint  astfel: 

 infrac iunile de omor i cele de tentativ  de omor s-au men inut la acela i nivel 
ca în 2015, 

 infrac iunile de ucidere din culp  au sc zut cu 12,5%. 
Este semnificativ c  nu s-au comis omoruri la comand  sau pentru reglare de 

conturi între grup ri rivale. 

7. CRIMINALITATEA CONTRA PATRIMONIULUI 
La infrac iunile sesizate contra patrimoniului se constat  o sc dere cu 15,6%. 

Referitor la infrac iunile de furt i acestea cunosc o sc dere cu 18,63%, 
reprezentând 63,48% din totalul infrac iunilor contra patrimoniului i 23,64% înregistrate 
la nivelul inspectoratului. Infrac iunile de tâlh rie au înregistrat o sc dere cu 40%.  

8. OBIECTIVE ŞI PRIORIT I PENTRU ANUL 2017 
 
Activitatea Inspectoratului de Poli ie Jude ean Mehedin i urmeaz  a se  

concretiza i pe parcursul anului 2017 în direc ia asigur rii unui climat de siguran  civic  
corespunz tor la nivelul întregului jude , combaterii evaziunii fiscale, contrabandei şi 
traficului cu produse accizabile, a prevenirii şi combaterii infrac iunilor ce se pot comite 
asupra unit ilor care depoziteaz , manipuleaz  sau transport  valori monetare, respectarea 
legalit ii privind circula ia rutier  precum şi men inerea unui climat de siguran  public  în 
zona unit ilor de înv mânt. 

În acest sens, conducerea Inspectoratului de Poli ie Jude ean Mehedin i a stabilit 
urm toarele obiective:  

1. Creşterea gradului de siguran  şi protec ie pentru cet eni, prin protejarea 
persoanei, protejarea patrimoniului, siguran a stradal . 

2. Asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri în domeniile de referin : 
evaziunea fiscal , achizi iile publice, contrafacerea de m rfuri, contrabanda şi 
protec ia intereselor financiare ale Uniunii Europene. 

3. Reducerea riscului rutier. 
4. Reducerea infrac ionalit ii în domeniul protec iei mediului şi fondului forestier. 
5. Dezvoltarea cooper rii intra şi interinstitu ionale. 

Gestionarea eficient  a resurselor umane, financiare şi materiale necesare dezvolt rii 
şi men inerii capacit ii opera ionale a unit ii. 

 

Priori ile Inspectoratului de Poli ie Jude ean Mehedin i sunt: 

1. Asigurarea unui climat de siguran  civic  corespunz tor la nivelul întregului jude . 
2. Monitorizarea şi destructurarea grup rilor infrac ionale, precum şi combaterea 

infrac ionalit ii de toate genurile. 
3. Men inerea unui climat de siguran  public  în zona unit ilor de înv mânt. 
4. Respectarea legalit ii privind circula ia rutier . 
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5. Întocmirea de proiecte pentru atragerea de fonduri europene. 
6. Combaterea evaziunii fiscale, contrabandei şi traficului cu produse accizabile. 
7. Combaterea corup iei în rândul cadrelor. 
8. Activit i comune şi de colaborare cu structurile MAI şi institu ii de aplicare a legii.  

 

Serviciul Teritorial al Poli iei de Frontier   Mehedin i a pus în aplicare m surile stabilite 
prin Dispozi ii ale Inspectoratului General al Poli iei de Frontier  şi Inspectoratului Teritorial 
al Poli iei de Frontier  Timişoara,  dar a şi prefigurat o serie de ac iuni proprii care s  
conduc  la protec ia şi securizarea frontierei de stat a României în zona de competen . 
 
Situa ia comparativ  se prezint  astfel: 

- în anul 2016 au fost  executate - 909 ac iuni în cooperare cu 1810 misiuni comparativ 
cu anul 2015 când au fost 1016 ac iuni în cooperare cu 2120 misiuni; 

- în anul 2016 au fost executate - 514  ac iuni proprii pentru combaterea 
infrac ionalit ii transfrontaliere cu 1321 misiuni comparativ cu anul 2015 când au fost 
426  ac iuni proprii pentru combaterea infrac ionalit ii transfrontaliere cu 1221 misiuni. 

 

În anul 2016 au fost desf şurate 24 de  activit i de cooperare cu organele poli iei de 
frontier  din Republica Serbia i Republica Bulgaria comparativ cu anul 2015 când au fost 
desf şurate 30. 

În anul 2016 au fost acordate  un num r  31  de  avize pentru desf şurarea unor  
activit i în zona de frontier  şi au fost aviza i 28524  de pescari sportivi pentru practicarea 
pescuitului recreativ sportiv în fuviul Dun rea comparativ cu anul 2015 când au fost 
acordate  29 de avize pentru desf şurarea unor  activit i în zona de frontier  şi au fost 
aviza i 28524  de pescari sportivi pentru practicarea pescuitului reacreativ sportiv în fluviul 
Dun rea. 

Fapte ilegale constatate la frontier  

 În anul 2016 au fost constate la frontiera 1956 de fapte ilegale la frontier  (569de 
infrac iuni şi 1387 de contraven ii)  comparativ cu anul2015 când au fost  constatate 2313 
de fapte ilegale ( 434 infrac iuni şi 1879 de contraven ii), cele mai multe înregistrându-se în 
domeniile contrabandei şi traficului de produse accizabile. 

În anul 2016 au fost înregistrate un num r de 292 dosare penale comparativ cu anul 
2015 au fost înregistrate un num r de 247 de dosare penale. 

În  dosarele penale înregistrate în  anul 2016 au fost implicate un num r de 294 de 
persoane comparativ cu anul 2015 când au fost implicate 277 de persoane, cercetate 
pentru s vârşirea urm toarelor infrac iuni: 

Infrac iuni 2015 2016 

Constituirea sau ini ierea unui grup infrac ional organizat 5/25 4/31 
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În perioadele analizate nu au fost restituite dosare penale în vederea complet rii 

cercet rilor. Apreciem c  rela ia cu organele de parchet este foarte bun  în ceea ce priveşte 
modul de lucru în cadrul dosarelor penale, îndeosebi cu procurorii din cadrul D.I.I.C.O.T. - 
Biroul Teritorial Mehedin i. 

Migra ia ilegal  şi traficul de fiin e umane 

         Urm rind îndeplinirea obiectivului prioritar de prevenire a migra iei ilegale şi 
securizare a frontierei din zona de competen , la nivelul serviciului au fost continuate 
m surile stabilite şi s-au amplificat ac iunile pentru depistarea şi anihilarea unor grupuri 
organizate care au în preocup ri migra ia şi traficul de persoane  care activeaz  în zona  de 
responsabilitate şi cele limitrofe. În luna septembrie a anului 2015 poli iştii de frontier  

Complicitate la furtul unui autoturism 5 6 

Contraband  117 199 

De inerea de c tre orice persoan  în afara antrepozitului fiscal 
sau comercializarea pe teritoriul României a produselor 
accizabile supuse marc rii f r  a fi marcate sau marcate 
necorespunz tor ori cu marcaje false, peste limita a 10.000 
igarete 

40 65 

Evaziune fiscal  2 3 

Infrac iuni de fals 124 130 

Braconaj piscicol / De inerea si transportul  cantit ilor  de peşte 
f r  documente de provenien  

43 45 

Trafic de migran i  5 - 

De inere şi opera iuni cu substan e toxice 10 11 

Trafic de persoane /exploatare prin munc  4 2 

Intrarea sau ieşirea din ar  prin trecerea ilegal  a frontierei de 
stat/ tentativa 

3 2 

Ultraj si amenin are 8 6 

 T inuire  12 9 

Infrac iuni la regimul drepturilor de proprietate intelectual  10 15 

Regimul circula ie rutiere 8 10 

Alte infrac iuni 18 35 

Total 434 569 
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mehedin eni au re inut un grup de 5 migran i irakieni care au trecut ilegal frontiera de stat 
pe direc ia localit ii Salcia, aceştia fiind returna i autorit ilor de poli ie de frontier  bulgare. 

Contrabanda 

 Datorit   cerin ei mari pe pia a neagr  a produselor de tutun şi alcool şi a m surilor 
de control de la PTF-uri au  reap rut cazurile de contraband  cu asemenea produse la 
frontiera verde. Plecând de la analizele de risc efectuate în anul 2016  au fost instrumentate 
199 infrac iuni de contraband   şi 65 de de inere ilegal  de produse accizabile, comparativ 
cu anul 2015 când s-au instrumentat 117  infrac iuni de contraband  şi 40 de de inere 
ilegal  de produse accizabile dispunându-se  confiscarea m rfurilor de contraband  în 
cazurile depistate şi a mijloacelor folosite. 

Traficul cu autoturisme furate 

În anul 2016 au fost organizate 16 ac iuni şi au fost confiscate 16 autoturisme 
(BMW, Volkswagen, Fiat, Audi, Mercedes i Suzuki) în valoare de 354230 lei,  semnalate ca 
furate în bazele de date na ionale comparativ cu anul 2015 când au fost organizate 14 
ac iuni şi au fost confiscate 12 autoturisme. 

 

Traficul cu bunuri de larg consum, metale pre ioase şi obiecte de 
patrimoniu 

 Fenomenul se men ine în continuare crescut, persoanele implicate, atât cet eni 
români cât şi str ini, având în inten ie eludarea legii vamale, pentru ob inerea de profituri 
substan iale din vânzarea bunurilor transportate pe pia a neagr . Ca  tendin  pentru 
perioada urm toare v  inform m c  persoanele care fac trafic cu produse supuse acciz rii 
s-au reorientat şi aduc aceste bunuri din nordul şi estul rii. 

          În anul 2016 Punctele de trecere a frontierei Por ile de Fier I i Por ile de Fier  II au 
fost tranzitate  de peste 1368821  de persoane i 458971 mijloace de transport comparativ 
cu anul 2015 când au fost tranzitate  de peste 1223979  de persoane i 347750 mijloace de 
transport.               

        AC IUNI  DE  SALVARE 
 
       O important  latur  activit ii Poli iei de Frontier   este  şi salvarea persoanelor şi 
ambarca iilor aflate în dificultate pe fluviul Dun rea. 
    Astfel în anul 2016 poli iştii de frontier  au salvat 6 persoane aflate în dificultate sau 
pericol de înec pe fluviul Dun rea comparativ cu anul 2015 când au  salvat 11 persoane. 
         Inspectoratul de Jandarmi Jude ean Mehedin i, a executat un num r de 5088 misiuni 
de men inere a ordinii publice în care au fost angrena i 15721 jandarmi, comparativ cu 
2989 misiuni în care au fost angrena i 10203 jandarmi în anul 2015, dintre acestea putând 
fi enumerate: 
 

a) 860 misiuni date în competent  Jandarmeriei Române, comparativ cu 251 
în anul 2015, din care: 
 855 ac iuni de patrulare în zona institu iilor de înv mânt; 
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 5 ac iuni executate în pie e, târguri i oboare sau zone cu poten ial criminogen 
ridicat. 

 
b) 4228 misiuni executate în sistem integrat, comparativ cu 2738 misiuni în 

anul 2015 (conform Ordinului M.A.I. nr. 60/2010): 
 1112 misiuni de patrulare independente executate cu patrule de jandarmi în 

mediul urban; 
 2555 misiuni de patrulare mixte executate în mediul urban; 
 561 misiuni de patrulare mixte executate în mediul rural. 

        În executarea acestor misiuni au fost angrena i un num r de 12.721 jandarmi. 
        De asemenea s-au executat un num r de 249 ac iuni în cooperare cu alte institu ii, 

comparativ cu 153 în anul 2015, dintre acestea putând fi enumerate: 
 20 ac iuni executate în cooperare cu Poli ia; 
 51 ac iuni executate în cooperare cu alte structuri ale M.A.I. (Poli ie de Frontier , 

I.S.U., O.R.I., Poli ia T.F.); 
 3 ac iuni executate în cooperare cu organele administra iei publice locale. 
 67 ac iuni executate în cooperare cu executorii judec tore ti; 
 24 ac iuni executate în cooperare cu organele care gestioneaz  activitatea 

silvic ; 
 84 ac iuni executate în cooperare cu alte institu ii (I.T.M., C.M.J.); 

 
 În executarea acestor misiuni au fost angrena i un num r de 986 jandarmi. 
S-au executat 633 misiuni pentru punerea în executare a mandatelor de aducere, 

comparativ cu 402 misiuni în anul 2015. 
În anul 2016, pe linie de ordine public , la nivelul inspectoratului au fost 

ob inute urm toarele rezultate:  
 fapte de natur  penal  constatate de jandarmi i sesizate organelor de urm rire 

penal  = 107 fa  de 183 în anul 2015; 
 autori depista i de jandarmi  = 87 fa  de 109 în anul 2015; 
 fapte de natur  penal  constatate în comun cu Poli ia  = 182 fa  de 79 în anul 

2015; 
 autori depista i în comun cu Poli ia = 191 fa  de 87 în anul 2015; 
 sanc iuni contraven ionale aplicate = 2.332 fa  de 2.429 în anul 2015 din care:  
 amenzi contraven ionale = 1. 501 fa  de 1.736 amenzi  contraven ionale în anul 

2015; 
 avertismente scrise = 831  fa  de 693 avertismente scrise în anul 2015. 
 Valoarea amenzilor aplicate 526425 lei, comparativ cu 636.850 lei în anul 2015; 
 Pe genuri de infrac iuni constatate în dispozitivele organizate independent cu 

efective de jandarmi situa ia se prezint  astfel: 
 12 fapte de natur  penal  de furt sau furt calificat conform art. 228-229 Cod Penal; 
 2 fapte de natur  penal  de distrugere conform art.253 Cod Penal; 
 5 fapte de natur  penal  privind portul sau folosirea de obiecte periculoase conform 

art.372 Cod Penal; 
 4 fapte de natur  penal  privind tulburarea ordinii i lini tii publice conform art.372 

Cod Penal; 
 14 fapte de natur  penal  prev zute la Lg.123/2012 privind energia electric ; 
 24 fapte de natur  penal  privind delictele silvice conform art.107 i 109  din Lg.46 

/2008 (Cod Silvic; 
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 3 fapte de natur  penal  la Legea 8/1996 privind drepturile de autor i drepturile 
conexe; 

 16  fapte de natur  penal  la Legea 143/2000 privind combaterea traficului i 
consumului de droguri; 

 4 fapte de natur  penal  privind de inerea, transportul ori folosirea  materiilor 
explozive sau orice alte opera iuni privind circula ia acestora efectuat  f r  drept 
conform art. 346 alin.1 Cod Penal; 

 10 fapte de natur  penal  de lovire  conform art.193 Cod Penal; 
 3 fapte de natur  penal  de amenin are  conform art. 206 Cod Penal; 
 10 fapte de natur  penal   diverse prev zute de Codul Penal (privind regimul rutier). 

 
 Pe linia prevenirii i combaterii faptelor antisociale  lucr torii din cadrul 
compartimentului au monitorizat în permanen  evolu ia situa iei operative din zona de 
competent , fiind executate în acest sens ac iuni specifice în zone i medii de interes 
operativ. 

 Cadrele compartimentului au efectuat film ri operative/fotografii pe timpul execut rii 
misiunilor de asigurare a ordinii publice cu ocazia desf ur rii adun rilor publice i pe timpul 
desf ur rii diferitelor competi ii sportive, fiind urm rite momentele de interes operativ dar 
i cu ocazia desf ur rii activit ilor de prevenire sau promovare a imaginii inspectoratului i 

au sprijinit purt torul de cuvânt pe timpul execut rii activit ilor specifice referitoare la 
mediatizarea activit ilor desf urate de c tre jandarmi. 

Pe timpul execut rii misiunilor specifice au fost constatate independent un num r de 
107 fapte de natur  penal , cu 87 autori, fiind întocmite un num r de 59 dosare cu actele 
de sesizare necesare începerii urm ririi penale în conformitate cu prevederile articolului 61 
din Codul de Procedur  Penal . 

De asemenea subofi erul cu atribu ii pe linie de probare a faptelor antisociale a 
participat la  întocmirea actelor de sesizare i a desf urat activit i specifice la constatarea  
faptelor penale, executând fotografii pentru probarea faptelor respective i întocmind 16 
plan e fotografice, acestea fiind puse la dispozi ia organelor de urm rire penal . 

         În urma constat rii faptelor antisociale, au fost introduse în camera de corpuri delicte 
a inspectoratului un num r de 499 bunuri/obiecte, toate ca urmare a constat rii unor 
fapte de natur  contraven ional . 

            În domeniul prevenirii faptelor antisociale în perioada analizat  au fost 
desf urate un num r de 281 activit i de prevenire fa  de 157 în anul 2015  dintre 
care: 

- 40 ac iuni de prevenire i combatere a consumului de droguri care au fost executate 
în mod independent sau în  parteneriat cu Centrul de Prevenire, Evaluare i Consiliere 
Antidrog sau alte institu ii; 

- 82 de  ac iuni de prevenire a violen ei în coli; 

- 152  ac iuni de prevenire  a faptelor antisociale i a criminalit ii stradale pe timpul 
unor adun ri publice i manifest rilor cultural – artistice; 
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- 7 ac iuni pe linia prevenirii  violen ei în sport în apropierea arenelor sportive.  

           Aceste activit i au vizat reducerea faptelor antisociale în zone cu public numeros, în 
zona institu iilor de înv mânt  precum i prevenirea absenteismului colar. 

           Activit ile de prevenire a faptelor antisociale s-au desf urat în baza unor programe 
i parteneriate întocmite între I.J.J. Mehedin i i institu iile de înv mânt cum ar fi ”Alege s  

fii Fair Play” „Spune NU Drogurilor”, ”Fii con tient, nu dependent”, ”Stop violen ei în coli! – 
Indiferen a doare”, ”Jandarmii al turi de elevi”,  ,,Jandarmeria al turi de cet eni”, 
”Jandarmeria – o for  pentru siguran a cet eanului”  

De asemenea, în baza planurilor de cooperare încheiate cu I.P.J. Mehedin i s-a 
ac ionat permanent pentru crearea unui climat corespunz tor de ordine i siguran  public  
în zona institu iilor de înv mânt, ac iuni prin care au fost vizate urm toarele aspecte: 

- organizarea i desf urarea unor întâlniri cu elevii, cadrele didactice i reprezentan i 
ai p rin ilor, ocazii cu care au fost dezb tute i prezentate unele aspecte de interes 
pe linia prevenirii i combaterii violen ei în rândul tinerilor, prevenirea i combaterea 
consumului de droguri, prevenirea i combaterea absenteismului colar; 

- asigurarea ordinii la manifest rile colare i extra colare organizate de institu iile de 
înv mânt sau organiza ii ale elevilor, consilierea organizatorilor cu privire la regulile 
ce trebuie respectate pentru asigurarea climatului de ordine i siguran  pe timpul 
acestor manifest ri. 

           Activit ile de preg tire anti-infrac ional , anti-victimal  i propagand  juridic  se 
desf oar  prin distribuirea de pliante informative, bro uri, materiale didactice, diseminarea 
informa iilor legislative i prezentarea temelor specifice în cadrul unor edin e de preg tire, 
folosirea sistemului de preg tire tip releu, în institu iile de înv mânt preuniversitar. 

           Pe linia execut rii actelor procedurale emise de organele de urm rire 
penal /instan e de judecat  s-au executat un num r total de 620 mandate de aducere 
comparativ cu 694 în anul 2015, 223 mandate fiind materializate prin înso irea persoanei la 
instan  de judecat , iar 397 mandate s-au materializat prin întocmirea de procese verbale. 
Mandatele de aducere au fost executate în 36 localit i. 

Situa ia comparativ  2015/2016 cu activit ile/aplica iile pe linia gestion rii situa iilor 
de urgen  organizate de  Inspectoratul de Jandarmi Jude ean Mehedin i  
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Situa ia comparativ  2015/2016 cu activit ile/aplica iile organizate de institu iile cu 
atribu ii în gestionarea situa iilor de urgen  la care a participat Inspectoratul de Jandarmi 
Jude ean Mehedin i  
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  Paza i protec ia institu ional , supravegherea şi ordinea public  în zona 
obiectivelor din competen :  

În perioada de referin  inspectoratul a asigurat paza şi protec ia unui num r de 24 
obiective, din care: 

 21 obiective stabilite prin Hot râre de Guvern; 
 2 obiective apar inând Ministerului Afacerilor Interne; 
 1 obiectiv apar inând Jandarmeriei Române; 

 

Comparativ cu anul precedent, în anul 2016, volumul activit ilor desf şurate pe linie 
de paz  şi protec ie institu ional  pentru realizarea unei moderniz ri reale, a cunoscut o 
creştere semnificativ .  

 Prin reanalizarea riscurilor i vulnerabilit ilor la obiectivele din responsabilitatea 
unit ii noastre, în anul 2016 s-a reuşit dinamizarea dispozitivelor, cre terea gradului de 
mobilitate al elementelor de dispozitiv precum şi implementarea conceptului de 
supraveghere i interven ie pentru obiectivele din responsabilitate. 

În ceea ce priveşte obiectivele din responsabilitate, nu s-au înregistrat evenimente 
negative, misiunea de paz  şi protec ie a obiectivelor executându-se în condi ii bune şi 
foarte bune, neexistând situa ii de penetrare a obiectivelor sau a dispozitivelor de paz  şi 
protec ie. 

Pe linia transporturilor cu caracter special, de bunuri, de valori şi de coresponden  
clasificat , în anul 2016  au fost organizate şi s-a asigurat paza şi protec ia unui num r de: 

 58 transporturi de valori în folosul Administra iei Jude ene a Finan elor Publice 
Mehedin i (fa  de 62 în anul 2015), din care: 

 40 transporturi jude ene; 
 18 transporturi interjude ene; 
 pentru paza şi protec ia acestor transporturi de valori s-a folosit un efectiv 

mediu de 2 subofi eri/transport. 

7 6 
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 10 transporturi speciale (fa  de 13 în anul 2015), toate constând în armament şi 
muni ie în folosul unit ii; 

 785 transporturi de coresponden  clasificat  (fa  de 1076 în anul 2015), 
împreun  cu cadre de la Direc ia Jude ean  de Informa ii Mehedin i, cu un efectiv 
mediu de 3 subofi eri/zi. 

      În perioada analizat , în executarea misiunilor de paz  şi protec ie au fost ob inute 
urm toarele rezultate pe linia prevenirii şi combaterii faptelor antisociale: 

 sanc iuni contraven ionale aplicate = 45 (fa  de 33 în anul 2015), din care 15 
amenzi contraven ionale şi 30 avertismente scrise; 

 valoarea sanc iunilor contraven ionale = 5000 lei (fa  de 8000 lei în anul 2015); 
 infrac iuni sesizate = 2 (fa  de 1 anul 2015); 
 autori depista i = 2. 

 
 

În perioada 01.01 – 31.12.2016, în zona de competen  a Inspectoratului pentru Situa ii 
de Urgen  „Drobeta” al jude ului Mehedin i, s-au înregistrat 6121 misiuni, în medie 
câte 17 pe zi. Comparativ cu anul precedent se observ  o cre tere a num rului de 
misiuni (>2362), de la 3759 la 6121, procentul de cre tere fiind de 62,84%. 
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Cele 6121 misiuni în situa ii de urgen  (în medie 17 pe zi) au constat în: 

- 891 cazuri de urgen  asistate de S.M.U.R.D. - 63,57%; 
- 287  incendii - 4,69%; 
- 358 incendii de vegeta ie şi altele - 5,85%; 
- 205 alte situa ii de urgen  -   3,35%; 
- 121 asisten  persoane - 1,98%; 
- 1259 ac iuni pentru protec ia comunit ii - 20,56% 

 

Situa ia comparativ  cu anul 2015 se prezint  în felul urm tor: 
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DINAMICA INTERVEN IILOR PE TIPURI DE SERVICII 

ANUL / 
DINAMIC  / 

PROCENT 
SMURD Incendii 

Incendii 
vegeta ie 

uscat  

Alte 
situa ii 

de 
urgen  

Asisten a 
persoanelor 

Ac iuni 
pentru 

protec ia 
comunit ilor 

2016 3891 287 358 205 121 1259 

2015 2715 280 308 83 110 263 

Dinamica 
+ 1176  

 
+ 7   + 50   

+ 122  

 
+ 11   + 996   

Procente  43,31% 2,5% 16,23% 146,99% 10% 378,71% 

   

*Alte situa ii de urgen : misiuni pirotehnice,alunec ri de teren, fenomene meteo periculoase, înl turarea efectelor inunda iilor, avarii la 
utilit i publice etc. 

**Asisten  persoane: degaj ri de persoane în urma exploziilor, pr bu irii sau accidentelor de munc  i r mase blocate în apartament, 
ascensor, la în l ime etc. 

***Ac iuni pentru protec ia comunit ilor: asigurare m suri de ap rare împotriva incendiilor la accidente de circula ie i pe timpul 
desf ur rii de evenimente publice, protec ia mediului, salv ri de animale etc. 

 

  Din analiza num rului total al interven iilor se observ  c  cele mai multe au fost 
desf şurate de echipajele SMURD, astfel c  din totalul de 6121 interven ii, 3891 au fost 
urgen e medicale rezolvate de SMURD, procentul fiind de 63,57 %, iar 2230 au 
reprezentat alte tipuri de misiuni (incendii, incendii de vegeta ie uscat , interven ii pentru 
asisten a persoanelor, ac iuni pentru protec ia comunit ilor i alte situa ii de urgen ).  

 De asemenea, se observ  cre teri semnificative la alte situa ii de urgen  şi ac iuni 
pentru protec ia comunit ilor. 

DISTRIBU IA INTERVEN IILOR PE TIPURI DE SERVICII PENTRU 
SITUA II DE URGEN  

Servicii Profesioniste pentru Situa ii de Urgen  - 5879 interven ii   

Servicii Private pentru Situa ii de Urgen  şi Servicii Voluntare pentru Situa ii de Urgen  -                
- 183 interven ii 

Servicii Voluntare pentru Situa ii de Urgen  (SVSU) - 59 interven ii 
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INTERVEN II ALE SERVICIILOR PROFESIONISTE PENTRU SITUA II DE 
URGEN  

                                           

          Subunit ile din organic  au ac ionat f r  alt sprijin la 5879 interven ii, iar serviciile 
voluntare pentru situa ii de urgen  au ac ionat singure, f r  alt sprijin, la 59 interven ii (52 
incendii de vegeta ie uscat , 5 incendii i 2 interven ii la t ierea i îndep rtarea unor copaci 
c zu i pe carosabil).  

Serviciile voluntare au participat în cooperare cu subunit ile profesioniste pentru 
situa ii de urgen  la un num r de 183 interven ii (69 incendii, 99 incendii de vegeta ie 
uscat , 1 interven ie pentru asisten a persoanelor, 2  misiuni la salvarea animalelor, 12 alte 
interven ii).   

 

           SALV RI PE TIMPUL INTERVEN IILOR 

       În anii 2016/2015, pe timpul desf ur rii misiunilor au fost salvate:  

 persoane: 54 (46 adul i i 8 copii) / 24 (20 adul i i 4 copii)  
 bunuri salvate/protejate: 20.608.300 lei / 49.104.655 lei 
 persoane asistate medical: 3.920 (3.561 adul i i 359 copii) / 2.796 (2.507 adul i i 
289 copii) 
 animale salvate: 124 / 72 
 p s ri salvate: 51 / 90 

     În anul 2016, ca urmare a producerii incendiilor, s-au înregistrat 13 victime (12 adul i 
i 1 copil), cu 4 mai mult fa  de 2015 (7 adul i i 2 copii). Din acestea, num rul 

persoanelor decedate a crescut cu una fa  de 2015 (4 adul i în anul 2016 fa  de 2 adul i şi 
1 copil în anul 2015), iar cel al persoanelor r nite a fost cu 3 mai multe în anul 2016 fa  de 
2015 (8 adul i şi 1 copil  în 2016 fa  de 5 adul i şi 1 copil în 2015).  

AC IUNI PENTRU PROTEC IA COMUNIT ILOR 

În perioada 01.01 – 31.12.2016 s-au înregistrat 1259 interven ii pentru protec ia 
comunit ilor. Comparativ cu anul 2015, num rul acestora a crescut cu 378,71 % (de la 263 

Incendii

Inc veg uscata

Asist pers

Alte situatii

Protectia comunitatii

SMURD

66,18% 

21,22% 

3,42% 

2,04% 
3,62% 3,52% MISIUNI  numai SprSU : 

 

1. Incendii  -   213/ 3,62% 
2. Inc. veg. uscat  -   207/ 3,52% 
3. Asist. pers.              -   120/ 2,04% 
4. Alte S.U.  -   201/ 3,42% 
5. Prot. comunit ilor    -   1247/ 

21,22% 
6. SMURD    - 3891/ 66,18% 
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la 1259), fapt datorat ordinului IGSU nr. 19811 din 22.02.2016 privind introducerea 
recunoaşterilor lunare la subunit i. 

 Distribu ia interven iilor este urm toarea: 

- 20 misiuni de salv ri animale; 
- 5 misiuni pentru protec ia mediului; 
- 40 exerci ii cu for e i mijloace în teren; 
- 848 recunoaşteri în teren; 
- 67 misiuni pentru asigurarea m surilor psi; 
- 194 misiuni pentru rezolvarea altor situa ii de urgen  (interven ii pentru îndep rtarea 

unor obiecte aflate în pericol de pr bu ire, interven ii pentru scoaterea unor cadavre 
din Fluviul Dun rea i din alte medii, transportul persoanelor supraponderale, etc.); 

- 85 alarme false, întoarceri din traseu i deplas ri f r  interven ie. 

     

Protec ia comunit ilor
2016 1259

2015 263
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INTERVEN II PENTRU ALTE SITUA II DE URGEN  

 

 În perioada 01.01 – 31.12.2016 au fost înregistrate 205 alte situa ii de urgen . 
La 201 misiuni au intervenit numai subunit ile inspectoratului, iar la 4 interven ii s-a 
ac ionat în cooperare cu serviciile voluntare pentru situa ii de urgen , astfel: 

 5 asan ri de muni ie; 
 1 distrugere de muni ie; 
 131 interven ii de asigurare – supraveghere la evenimente publice de amploare; 
 67 interven ii la  inunda ii; 
 1 fenomen meteo periculos. 

  

 Fa  de aceeaşi perioad  a anului precedent se observ  o creştere a 
num rului de interven ii (> 122), de la 83 la 205 interven ii. Procentul de 
creştere înregistrat a fost de 146,99%. 
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SITUA IA COMPARATIV  A ALTOR SITUA II DE URGEN   2016 / 2015 

 

 

               

De asemenea, în scopul monitoriz rii situa iilor de urgen  de la nivelul jude ului 
Mehedin i,  au fost transmise 29105 SMS–uri c tre comanda ISU, membrii CJSU şi 
Comitetele Locale pentru Situa ii de Urgen , au fost preluate 10677 apeluri de urgen  
prin Sistemul Na ional Unic pentru Apeluri de Urgen  112 şi monitorizate un num r de 668 
transporturi speciale/deşeuri/substan e periculoase. 

 

I. PE LINIE DE PREVENIRE  
Pe linie de avizare-autorizare, în anul 2016 au fost emise 58 avize şi 84 

autoriza ii dup  cum urmeaz : 
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          SITUA IA CERERILOR DE AVIZE ŞI AUTORIZA II  

Comparativ cu anul 2015, avizele şi autoriza iile de securitate la incendiu emise de 
c tre cadrele compartimentului avizare/autorizare au crescut cu 3,77%, respectiv cu 
18,03%. De asemenea, au fost respinse 32 cereri pentru emiterea avizelor de securitate la 
incendiu şi 23 cereri pentru emiterea autoriza iilor de securitate la incendiu, fa  de anul 
trecut, reprezentând o creştere de 220%, respectiv 91,66% (în anul anterior fiind respinse 
10 cereri pentru emiterea avizelor de securitate la incendiu şi 12 cereri pentru emiterea 
autoriza iilor de securitate la incendiu). 

           Pe parcursul anului 2016, au fost executate 1423 controale, cu 0,9% mai multe fa  
de anul 2015 (1359), dup  cum urmeaz : 

- la institu ii - 549 în 2016 fa  de 279 în 2015 (creştere cu 96,7%); 
- la operatorii economici - 629 în 2016 fa  de 873 în 2015 (sc dere cu 27,9%); 
- la localit i - 189 în 2016 fa  de 113 în 2015 (creştere cu 67,2%); 
- la obiective cu substan e periculoase - 7 în 2016 fa  de 13 în 2015 (sc dere cu 

46,1%); 
- la obiective de investi ii - 49 în 2016 fa  de 81 în 2015 (sc dere cu 39,5%). 

Creşterea num rului de controale comparativ cu anul 2015 se datoreaz  faptului c  
în anul 2016 au fost controlate sec iile de votare premerg tor celor dou  procese electorale 
(alegeri locale i parlamentare). 

            În urma controalelor, au fost constatate deficien e: 

a) privind ap rarea împotriva  incendiilor - 6166 în 2016 fa  de 6143 în 2015 (creştere 
cu 0,37 %) din care solu ionate 1590 în 2016 fa  de 2051 în 2015 (sc dere cu 
22,4%); 

b) privind protec ia civil  - 532 în 2016 fa  de 501 în 2015 (creştere cu 6,18%), din 
care solu ionate 33 în 2016 fa  de 67 în 2015 (sc dere cu 50,7%) 
 

          Au fost aplicate 4614 sanc iuni contraven ionale, cu 10,3 % mai multe fa  de 
2015 (4183), din care: 

- 3590 avertismente, cu 21,1% mai multe fa  de anul 2015 (2963) 
  3386 privind ap rarea împotriva  incendiilor, cu 21,7 % mai multe fa  de 2015 (2780); 
  204 privind protec ia civil , cu 25,9% mai multe fa  de 2015 (183) 

- 1024 amenzi, cu 16% mai pu ine fa  de 2015 (1220) 
 991 privind ap rarea împotriva  incendiilor, cu 16% mai pu ine fa  de 2015 (1181); 
 33 privind protec ia civil , cu 15,3% mai pu ine fa  de 2015 (39). 
 

Cuantumul amenzilor a fost mai mic fa  de 2015 cu 1,6 % (1358906 în 2016 fa  de 
1381506 în 2015) privind ap rarea împotriva  incendiilor şi mai mare cu 96,5% fa  de 2015 
(22600 în 2016 fa  de 11500 în 2015) privind protec ia civil . 
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    Analizând situa ia sanc iunilor contraven ionale se poate remarca o creştere în ceea ce 
priveşte num rul sanc iunilor aplicate în anul 2016, îns  trebuie avut în vedere 
faptul c  în anul 2015, controalele executate au fost mai pu ine, rezultând astfel o cre tere 
a calit ii muncii de prevenire din punct de vedere al aplic rii autorit ii de stat în domeniul 
ap r rii împotriva incendiilor i protec iei civile.  

Activitatea de coordonare şi control a serviciilor voluntare şi private pentru situa ii de 
urgen  a constat în derularea a 82 controale şi 82 de exerci ii de verificare privind 
capacitatea de interven ie a acestora, cu 52,43% mai pu ine fa  de anul 2015 (125). 

Se observ  o sc dere semnificativ  a activit ilor de coordonare şi control a serviciilor 
voluntare şi private pentru situa ii de urgen , aceasta având drept cauz  lipsa personalului 
ce a încadrat Serviciul Preg tire, Prevenire şi Educa ie Preventiv  a Popula iei, în semestrul 
II gradul de încadrare al serviciului fiind de cca. 37,5% (3 inspectori din 8), precum şi 
reorientarea activit ii de control, în colaborarea cu alte institu ii, pe anumite domenii: 
unit i de înv mânt, operatori economici etc. 

În cadrul Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen  „Drobeta” al jude ului Mehedin i au 
fost planificate urm toarele activit i de preg tire:  

- un instructaj de preg tire având ca participan i preşedin ii CLSU: personal convocat 
66, prezent 22, grad de participare 22,33%; 

- 4 convoc ri de preg tire cu şefii serviciilor voluntare pentru situa ii de urgen  
cu o medie a particip rii de 84,75%; 

- o convocare de preg tire având ca participan i şefii serviciilor private pentru situa ii 
de urgen : personal convocat 12, grad de participare 100 %; 

- un instructaj de preg tire, având ca participan i preşedin ii celulelor de urgen : 
personal convocat 21, prezent 17, grad de participare 80,91%; 

- o convocare de preg tire, având ca participan i directorii unit ilor de înv mânt: 
personal convocat 110, prezent 87, grad de participare 79,09 %; 

 

În anul 2016 num rul cercurilor de elevi îndrumate (”Prietenii pompierilor” şi ”Cu 
via a mea ap r via a”) a r mas acelaşi ca i în anul 2015, acest lucru fiind posibil ca 
urmare a: 

- prezen ei mai mari a inspectorilor în unit ile de înv mânt din mediul rural şi 
determinarea implic rii profesorilor în organizarea de cercuri de elevi şi desf şurarea de 
activit i cu acestea; 

- organizarea concursurilor cu cercurile de elevi înc  de la etapa zonal  (pe raioanele de 
interven ie ale subunit ilor inspectoratului), creându-se astfel un spirit competi ional şi 
o tradi ie. 

 De asemenea, au fost desf şurate campanii de informare preventiv  a popula iei cu 
ocazia s rb toririi Zilei Protec iei Civile, Ziua Pompierilor din România, derul rii 
Programului Na ional „Şcoala altfel!”, Zilei de 13 Octombrie - „Ziua interna ional  
pentru reducerea riscului dezastrelor naturale” i ”Ziua Inform rii Preventive”, 
Campaniilor na ionale ”RISC”, ”Nu tremur la cutremur” i ”Vreau s  fiu voluntar”. 
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 Alte ac iuni de informare preventiv  au constat în publicarea a 58 articole de pres  în 
domeniul protec iei civile şi ap r rii împotriva incendiilor, difuz rii a 43 emisiuni radio şi 
116 emisiuni TV, desf şurarea a 1998 instruiri la operatorii economici, institu ii şi 
localit i şi a 1163  exerci ii de alarmare în caz de incendiu, 18 exerci ii de alarmare 
public  în situa ii de protec ie civil , 18 exerci ii de evacuare în situa ii de protec ie 
civil . 

 

2.5 PROTEC IA COPILULUI I A PERSOANELOR CU DIZABILIT I 

 

În domeniul protec iei si promov ri drepturilor copilului  Direc ia General  de 
Asisten  Social  i Protec ia Copilului Mehedin i are urm toarele obiective principale: 

1) prevenirea separ rii copilului de familia sa prin oferirea de consiliere i sprijin 
copiilor i p rin ilor/reprezenta ilor legali ai acestora prin:  
   - Centrul de zi  consiliere i sprijin pentru p rin i i copii care realizeaz  activit i de 
consiliere a copiilor i familiilor/reprezentan ilor legali ai acestora, activit i de tipul                 
,, Scoala p rin ilor” precum i campanii în comunitate de informare  cu privire la drepturile 
copilului; 
     - Centrul de monitorizare  a femeii gravide în situa ie de risc, planinng familial i sprijin 
copil familie  care ofer  informare i sprijin consiliere i sprijin femeilor gravide predispuse 
s -si abandoneze copilul. De asemenea, aprin acest centru se desfa oar  activit ile din 
cadrul Proiectului ,,Prevenirea abandonului i men inerea copilului în familia naturala” prin 
care se acord  sprijin material familiilor cu copii care se afl  în situa ii de dificultate. 
      - Centrele de zi care ofera servicii de ingrijire i educa ie. În subordinea Direc iei 
Generale de Asisten  Social  i Protec ia Copilului Mehedin i func ioneaz  7 centre de zi: 
Centrul de zi ,,Prichindel” Punghina, Centrul de zi        ,,Theodor Costescu” Vînjule , Centrul 
de zi P tulele, Centrul de zi ,,Sf. Stelian” Baia de Aram , Centrul de zi Vînju Mare, Centrul 
de zi ,,Sf. Gheorghe” Hinova i Centrul de zi din muncipiul Drobeta Turnu Severin, a carei 
finana are este asigurat  în parteneriat cu Primaria municipiului Drobeta Turnu Severin. 

- Centrul de zi de recuperare care ofera servicii de recuperare: kinetoterapie, 
logopedie, terapie ocupa ional , în cadrul centrului  pentru copiii cu dizabilit i; 

- Echipe mobile de recuperare: care ofer  servicii de recuperare la domiciliul copiilor 
cu dizabilit i din zona în care î i desf oar  activitatea. Una din echipe î i desfa oar  
activitatea în zona ora ului Strehaia i cealalata in zona orasului Vînju-Mare ; 
 - Centrul de zi pentru copilul cu dizabilitati (autism) ofer  îngrijire, recuperare i 
îngrijire pentru copiii diagnostica i cu tulbur ri din spectrul autist; 
 - Centrul de zi pentru copilul cu dizabilitati care ofera servicii de ingrijire si recuperare 
copiilor cu dizabilitati; 
 - Centrul de consiliere si asistenta a copiilor cu tulburari din spectrul autist ofer  
servicii de recuperare i sprijin copiilor diagnostica i cu tulbur ri din spectrul autist i 
p rin ilor/reprezenran ilor legali ai acestora.  
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dizabilitati Vinju

Mare 

Centrul de zi pentru

copilul cu dizabilitati

(autism)

Centrul de zi pentru

copilul cu dizabilitati 

Centrul de consiliere

si asistenta a

copiilor cu tulburari

din spectrul autist

2015 2016

 
 
 
  Situa ia num rului de beneficarii pentru centrele prin care se realizeaza prevenirea separarii copilului de familia sa: 
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 2) Asigurarea protec iei copilului pentru care instanta de judecat  sau comisia 
pentru protec ia copilului  au dispus m sura plasamentului s u a plasamentului în regim 
de urgen  prin centrele de tip reziden ial din subordine, asisten i maternali profesioni ti 
sau rude/familii/persoane la care au fost dispuse m surile. 
      În subordinea institu iei noastre func ioneaz  urmatoarele centre de tip rezidential: 

- Centrul de plasament pentru copilul cu dizabilitati; 
- Centrul maternal ,, Sf. Ana”; 
- Centrul rezidential pentru copilul separat de parinti ; 
- Centrul multifunctonal pentru tineri in dificultate; 
- Centrul de plasament pentru copilul ci dizabilitati 0-7 ani;  
- Centrul de plasament ,, Sf. Nicodim”. 

 
 Situatia numarului de copii pentru care a fost stabilita masura plasamentului: 
 

 
  
 3) Prevenirea abuzului, neglij rii i exploat rii copiilor prin oferirea de suport 
copiiilor victima i familiilor acestora,  organizarea de campanii de informare a institu iilor 
i a publicului larg cu privire la cauzele, consecin ele i modalit i de prevenire a abuzului, 

neglij rii i exploat rii copiilor prin urmatoarele centre: 
 - Centrul de interven ie în situa ii de abuz, neglijare, exploatarea a copilului prin 
munc , trafic i repatriere care în toate situa iile în care sunt semnalate astfel de cazuri; 
 - Centrul de primire în regim de urgen  
 - Centrul de primire în regim de urgen  a minorului; 
 - Centrul de primire in regim de urgen  pentru copiii strazii; 
 
  Cele trei centre de primire în regim de urgen  ofer  pentru copii abuzati, neglija i 
exploata i pentru care a fost dispusa masura plasamentului în regim de urgen , servicii de 
îngrijire, consiliere, informare, atat pentru copii cât i pentru p rin ii acestora. 
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  Evolutia numarului de beneficiari: 
 

 
 
 
 În cadrul institu iei noastre func ioneaza i Serviciul de evaluare complex  a 
copilului cu dizabilit i, care realizeaz  evaluarea complex  a copiilor, propune Comisiei 
pentru Protec ia Copilului Mehedin i încadrarea copiilor în grad de handicap i 
monitorizeaza situa ia acestor copii. 
  

Evolu ia num rului de copiii pentru care au fost eliberate certificate de încadrare în grad 
de handicap: 

 
 
 
  Institu ia noastr  acord  o aten ie deosebit  i monitoriz rii situa iei copiilor care au 
parin ii pleca i la munc  în str in tate: în anul 2015 au foat monitorizati 524; iar în anul 
2016 au fost monitoriza i 1079 de copii, cre terea num rului de copii care sunt 
monitoriza i s-a datorat schimbarii legislatiei în vigoare, care implic  i insitu iile de 



113 
 

înv amânt al turi de  serviciile publice de asisten  social /persoanele cu atribu ii de 
asisten  social  de la nivelul primariilor. 
 
B. Protectia persoanelor cu dizabilitati 
In subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mehedinti 
functioneaza patru centre de ingrijire si asistenta destinate persoanelor cu dizabilitati. 
Astfel, in tabelul urmator vom prezenta situatia beneficiarilor existenti in cadrul centrelor la 
data de 31.12.2015, respectiv la data de 31.12.2016. 
Nr. 
Crt. 

Denumire Centrul de ingrijire si asistenta Situatie 
beneficiari  
la data de 
31.12.2015 

Situatie 
beneficiari  
la data de 
31.12.2016 

1. Centrul de ingrijire si asistenta pentru persoane cu 
handicap somatic si sensorial Ilovat 

39 38 

2. Centrul de ingrijire si asistenta Strehaia 32 35 
3. Centrul de ingrijire si asistenta pentru persoane 

diagnosticate cu dementa senila sau Alzheimer Ciresu 
24 27 

4. Centrul de integrare prin terapie ocupationala Burila 
Mare 

26 24 

 
In ceea ce priveste numarul certificatelor de incadrare in grad de handicap eliberate de 
catre Comisia de Evaluare a persoanelor cu Handicap Mehedinti, situatia se prezinta astfel: 
Nr. Crt. Certificate eliberate la data de 

31.12.2015 
Certificate eliberate la data de 
31.12.2016 

Gradul 1 1813 2168 
Gradul 2 3675 3375 
Gradul 3 319 602 
Total 5807 6145 
 
Se poate observa o crestere semnificativa a numarului certificatelor de handicap pentru 
gradul 1 si 3. 
Serviciul de evidenta si plati beneficii sociale, asistenta persoane varstnice, management 
de caz pentru adulti si monitorizare servicii sociale ne prezinta situatia persaonelor cu 
dizabilitati aflate in plata, conform certificatelor de incadrare in grad de handicap, dupa 
cum urmeaza: 
 

Nr. Crt. Situatia la data de 
31.12.2015 

Situatia la data de 
31.12.2016 

Indemnizatii Buget Indemnizatii Buget 

Gradul 1 5250 5719 5521 5998 
Gradul 2 9325 9525 9952 10201 
Gradul 3 - 1384 - 1365 
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2.6 – RELA II EXTERNE, COOPERARE REGIONAL  I 
TRANSFRONTALIER , PROGRAME I AC IUNI CU FINAN ARE EXTERN  

 

Planul de Dezvoltare Regional  2014-2020 al Regiunii Sud-Vest Oltenia este un 
instrument care sus ine includerea în strategiile na ionale a obiectivelor de investi ii ce vor 
contribui la dezvoltarea socio-economic  a regiunii, fundamenteaz  domeniile de 
interven ie i necesarul de finan are din fonduri europene în perioada de programare 
2014-2020 i cuprinde un portofoliu de proiecte strategice cu impact regional i local. PDR 
2014 - 2020 a fost elaborat sub coordonarea Agen iei pentru Dezvoltare Regionala Sud-
Vest Oltenia, constituindu-se în acest sens grupuri de lucru jude ene i tematice, pe 
domenii prioritate (infrastructur  regional / competitivitate economica, cercetare, 
dezvoltare, inovare/ resurse umane, pia a muncii, servicii sociale/ agricultura i dezvoltare 
rural / mediu i dezvoltare durabil ). Ca i în cazul exerci iilor anterioare de planificare a 
dezvolt rii regionale, abordarea în ceea ce prive te elaborarea PDR este una participativ , 
reprezentând un proces bazat pe parteneriat i consultare public  cu reprezentan i ai 
autorit ilor publice locale, ai serviciilor deconcentrate, institu iilor publice, patronatelor i 
al i actori relevan i. PDR reprezint  instrumentul prin care regiunea, plecând de la analiza 
socio-economic  regional  i având drept cadru obiectivele tematice, priorit ile de 
investi ii i ac iunile cheie prev zute de proiectele de regulamente privind fondurile 
europene, î i promoveaz  priorit ile i interesele în domeniul economic, social etc., 
reprezentând în acela i timp contribu ia regiunii la elaborarea Strategiei Na ionale de 
Dezvoltare 2014-2020. 

La nivel regional, s-a constituit Comitetul Regional de Planificare (CRP), având rolul 
de a sintetiza propunerile grupurilor de lucru subregionale, de a preg ti propuneri privind 
planificarea şi de a ajuta la preg tirea deciziilor Consiliului de Dezvoltare Regional  privind 
adoptarea direc iilor politice de dezvoltare ale Regiunii şi aprobarea PDR. Ca instrument de 
programare şi coordonare planul de dezvoltare trebuie s  fie permanent îmbun t it prin 
luarea în considerare a evolu iilor socio-economice care trebuie s  fie analizate şi adaptate 
în mod continuu la necesit ile de dezvoltare. 

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia a realizat o serie de studii si 
strategii cu tematica divers , având ca scop analiza i evaluarea obiectiv  a poten ialului 
de cre tere al regiunii, eviden ierea unei viziuni globale asupra stadiului de dezvoltare al 
acesteia, pe diverse domenii economice, precum i fundamentarea procesului de 
planificare strategica a dezvolt rii Regiunii Sud-Vest Oltenia si a propunerilor de direc ii de 
ac iune în perioada 2014-2020: 

Dezvoltarea turismului la nivel regional 
Domeniul turism din Jude ul Mehedin i este amplu dezb tut în acest studiu. 

Poten ialul turistic al jude ului Mehedin i este dat de peisajul format de fluviul Dun rea şi 
de defileul s u, de diversitatea reliefului din zona muntoas , de existen a elementelor 
floristice şi faunistice deosebite, multe dintre ele fiind înscrise în rezerva ii ştiin ifice, la 
care se adaug  impresionante m rturii ale unui trecut de milenii, exprimat printr-o serie de 
monumente istorice, de arhitectur  şi art , unele unice prin valoarea şi ineditul lor. Studiul 
este centrat pe identificarea obiectivelor turistice existente la nivelul jude ului Mehedin i şi 
pe posibilit ile de dezvoltare a turismului în zona respectiv  având în vedere nelimitatul 
poten ial oferit în special de peisajele locale. Printre resursele turistice naturale înc  
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neexploatate la poten ialul maxim sunt amintite: Cazanele Dun rii, P durea Bâlv neşti, 
P durea de liliac Ponoarele, Rezerva ia botanic  Svini a. 

Dezvoltarea urban  la nivel regional 
Studiul privind dezvoltarea urban  la nivel regional dore te s  realizeze o descriere 

a specificului ora elor din Oltenia în func ie de mai mul i indicatori, cu scopul identific rii 
necesit ii de dezvoltare a acestora. Au fost analiza i o serie de indicatori relevan i pentru 
descriere, dar cu utilitate în ceea ce prive te fundamentarea ac iunilor viitoare. Pentru a se 
asigura o cre tere social  i economic  coerent  a regiunii i a fiec rui ora  în parte sunt 
necesare corelarea strategiilor urbane i identificarea func iilor urbane care pot aduce 
valoare ad ugat  i diversificarea activit ilor ca alternative la activit ile monoindustriale. 

Strategia de Dezvoltare Teritorial  Integrat  a Microregiunii ”Oltenia de Sub Munte” 
Teritoriul vizat pentru aceast  strategie este Microregiunea “Oltenia de sub munte” 

a ezat  în zona submontan  a Carpa ilor Meridionali care cuprinde arealul situat în partea 
de nord a jude elor Mehedin i, Gorj si Vâlcea cuprins între localit ile Baia de Arama 
(jude ul Mehedin i) – spre est şi Brezoi (jude ul Vâlcea) – spre vest, încadrat din punct de 
vedere geografic în Subcarpa ii Olteniei şi versan ii sudici ai mun ilor C p âna şi Parâng. 
Din punct de vedere turistic acest areal este denumit „Oltenia de sub Munte‖, o zon  
turistic  cunoscut  şi consacrat  pe plan na ional şi interna ional, care concentreaz  un 
patrimoniu natural şi cultural de excep ie. În limitele dispunerii localit ilor componente, 
aceast  zon  se întinde pe o suprafa a de aproximativ 1.800 KM ² si are o popula ie de 
45.563 locuitori. 

Strategia de Dezvoltare Teritorial  Integrat  a Microregiunii ”Oltenia Danubius” 
Aceast  strategie este în concordan  cu propunerile Comisiei Europene privind 

Politica de Coeziune 2014-2020 de stimulare a dezvolt rii durabile i introducere a unor 
noi instrumente utilizabile la nivel micro-regional, în vederea consolid rii rolului 
comunit ilor si al parteneriatelor, respectiv ITI (Instrumente Teritoriale Integrate) i CLLD 
(Dezvoltarea Local  plasat  sub Responsabilitatea Comunit ii), care sunt preluate în 
aceast  perioada de programare la nivelul viitoarelor Programe Opera ionale. Teritoriul 
vizat pentru aceast  strategie este Microregiunea “Oltenia Danubius”, compus  din 20 de 
localit i apar inând administrativ – teritorial jude elor Mehedin i, Dolj i Olt, respectiv 
Svini a, Dubova, E elni a, Or ova, Drobeta Turnu-Severin, Simian din jud. Mehedin i, 
Cetate, Calafat, Bistre , Bechet, D buleni, Piscu Vechi din jud. Dolj i Corabia, Ianca, Gura 
Padinii, Orlea, Giuvarasti, Gircov, Grojdibodu, Vi ina din jud. Olt. 

Studiu privind Dezvoltarea Mediului de Afaceri la Nivel Regional i Impactul Crizei 
Economice asupra Întreprinderilor 

Acest studiu se are în vedere identificarea nevoilor de dezvoltare la nivel regional i 
sprijinirea fundament rii strategiilor i planurilor de dezvoltare regional . Analiza factorilor 
de competitivitate i identificarea problemelor cu care se confrunt  regiunea Sud-Vest 
Oltenia, în scopul g sirii solu iilor optime pentru rezolvarea acestora, reprezint  o 
necesitate pentru evaluarea i valorificarea poten ialului economic viitor al regiunii. Studiul 
de fa  va contribui la identificarea nevoilor de finan are pentru viitoarea perioad  de 
programare, la fundamentarea Strategiei de Dezvoltare Regional  i a Planului de 
Dezvoltare Regional , precum i la eviden ierea contribu iei investi iilor din diverse surse 
de finan are la dezvoltarea socio-economic  a regiunii, în perioada de programare 2014-
2020.  

Dat fiind contextul european, na ional, regional i jude ean de dezvoltare, cre terea 
competitivit ii si atractivit ii regiunii, determinat  de dezvoltarea i modernizarea 
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înv mântului universitar i a cercet rii, corelate cu activit ile privind dezvoltarea 
mediului de afaceri justific  orientarea c tre nevoile de finan are identificate prin studiu. 

Planul Regional de Ac iune pentru Înv mântul profesional i tehnic (PRAI) 
Înv mântul profesional si tehnic (TVET) trebuie sa contribuie prin oferta 

educa ional  i calitatea form rii profesionale a absolven ilor la dezvoltarea durabil  a 
comunit ilor, în condi iile asigur rii coeziunii economice i sociale. PRAI este elaborat de 
consor iul regional care func ioneaz  la nivelul fiec rei regiuni de dezvoltare. 

Analiza realizata în cadrul PRAI trebuie s  scoat  în eviden  faptul c  oferta de 
formare ini ial  a unit ilor colare trebuie s  r spund  îndeajuns ca structura i în mare 
m sur , la cerin ele pie ei muncii. Din acest motiv, au fost stabilite o serie de priorit i, 
m suri i ac iuni ce vizeaz : 

sistemului de formare continua a resurselor umane din scoala; 
 

-economice regionale; 
 

cesului in înv mântul profesional si tehnic a popula iei colare din 
mediul rural. 

Planul Regional de Ac iune pentru Ocupare (PRAO) 
PRAO este elaborat la nivelul fiec rei regiuni de dezvoltare i planific  politica de 

ocupare, la nivel regional, ce reprezint  o nou  ans  în ceea ce prive te implicarea 
tuturor celor angaja i în combaterea omajului i a excluziunii sociale, precum si un sprijin 
pentru parteneriatele orientate spre o implicare decizional . Elaborat în acord cu strategiile 
locale i regionale, PRAO pentru Regiunea Sud-Vest Oltenia i-a propus s  realizeze un 
diagnostic realist al situa iei socio-economice a regiunii, s  identifice situa ia regional  în 
domeniul ocup rii for ei de munc  i în func ie de acestea, s  stabileasc  priorit ile, 
m surile i ac iunile necesare pentru promovarea ocup rii for ei de munc  i incluziunii 
sociale. Acest document s-a realizat cu implicarea activa a partenerilor locali i regionali si 
furnizeaz  cadrul de planificare strategic  pe termen mediu în vederea promov rii 
ocup rii. PRAO Sud-Vest Oltenia reflect  contextul regional i m sura în care se stabilesc 
domeniile prioritare care necesit  interven ie financiar  comunitar  pentru a solu iona 
problemele identificate la nivel regional. 

 
Strategia de dezvoltare jude ean  se realizeaz  în coordonare cu documentele de 

programare pentru perioada 2014-2020, respectiv obiectivele strategiei Europa 2020, 
Agenda Teritorial  2020, Cadrul Strategic Comun, Cadrul Financiar Multianual, urm rind 
concentrarea tematic  asupra priorit ilor stabilite în strategiile europene i consolidarea 
coeziunii europene. Documentul are ca obiectiv coordonarea pachetelor de politici-
programe-proiecte, cu problematica teritorial  existent  i cu tendin ele de dezvoltare ale 
jude ului în contextul regional i na ional, pentru perioada de programare 2014-2020. De 
asemenea, strategia trebuie s  fie un instrument metodologic i tehnic, pe baza c ruia s  
se poat  stabili, în parteneriat cu consiliile locale i cu sectorul privat, priorit ile de 
dezvoltare durabil  ale jude ului. 

Planul Local de Ac iune pentru Înv mântul profesional i tehnic (PLAI) reprezint  
documentul de planificare strategic  a ofertei de formare profesional  prin înv mânt 
profesional şi tehnic în perspectiva anului 2020.Obiectivul principal al PLAI este de a 
realiza planificarea strategic  pe termen lung a nevoilor de dezvoltare a înv mântului 
profesional şi tehnic în func ie de nevoile de dezvoltare economic . Se urm reşte o 
corelare între oferta de formare şi cererea de pe pia a muncii. 
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PLAI este un document de planificare strategic  elaborat la nivel local în parteneriat 
de c tre Inspectoratul Şcolar Jude ean Mehedin i prin CLDPS (Comitetul Local pentru 
Dezvoltarea Parteneriatului Social în formarea profesional ), în baza PRAI (Planul Regional 
de Ac iune pentru Înv mântul Profesional şi Tehnic) elaborat de Consor iul Regional, 
care este o structur  consultativ  a Consiliului pentru Dezvoltare Regional  în domeniul 
educa iei, form rii tehnice şi profesionale şi ocup rii for ei de munc . 

În baza PLAI sunt elaborate de c tre Inspectoratele Şcolare planurile de şcolarizare 
la nivelul fiec rui jude , urm rindu-se şi optimizarea re elei şcolare. PLAI poate fi utilizat şi 
pentru identificarea nevoilor de formare profesional  realizat  de al i furnizori decât 
unit ile de înv mânt. 

PLAI constituie un document cu caracter strategic pentru înv mântul profesional 
şi tehnic, fiind corelat cu PRAI. 

 
În cursul anului 2015 Consiliul Jude ean Mehedin i a derulat urm toarele proiecte: 

Titlul proiectului Programul din care este 
finan at proiectul 

Valoarea total  a 
proiectului  

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

Programul Opera ional 
Regional 2007-2013, Axa 
Prioritar  5, Domeniul major 
de interven ie 5.1 

12.804.334,07 euro 

„Managementul resurselor biologice 
şi geologice la nivel European şi 
conştientizarea 117public  în 
Geoparcul Platoul Mehedin i” 

Program Opera ional 
Sectorial Mediu 

357.450.57 euro 

„Reabilitare DJ 670 Negoieşti – 
Floreşti (DN 67) km 64+180 – 
89+890, jude ul    Mehedin i” 

Programul Opera ional 
Regional 2007-2013 

12.856.277,42 euro 

„Sistem de management integrat al 
deşeurilor solide în jude ul 
Mehedin i” 

Programul Opera ional 
Sectorial  Mediu 

27.059.288,31 euro 

„Optimizarea capacitatii de 
interventie in situatii de urgenta in 
Regiunea Sud-Vest Oltenia٭ Programul Opera ional 

Regional 

DMI 3.3 

 

4.993.414,01 lei 

 

 

 

Controlul integrat al poluarii cu 
nutrienti- Vinjulet 

Banca International  pentru 
Reconstructie i Dezvoltare 

 

373.166,41 euro 

Controlul integrat al poluarii cu 
nutrienti- Patulele 

Banca International  pentru 
Reconstructie i Dezvoltare 
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373.166,41 euro 

 

„Si noi avem nevoie de sprijin” Graturi SEE 321.434 euro 

“Îmbun t irea conectivit ii de-a 
lungul Dun rii”- “Improving 
connectivity along the Danube” 

Programul INTERREG V-A 
România- Bulgaria 

1.917.848,10euro 

“Fluidizarea traficului rutier din 
zona transfrontalier  a Dun rii”- 
“The streamlineof the traffic in the 
cross border Danubian area” 

Programul INTERREG V-A 
România- Bulgaria 

7.999. 997,36 euro 

“Punerea în valoare şi dezvoltarea 
patrimoniului natural şi cultural în 
Mehedin i - România şi Vidin – 
Bulgaria”;-“Enhancement and 
development of natural and cultural 
heritage in Mehedinti-Romania and 
Vidin-Bulgaria” 

Programul INTERREG V-A 
România- Bulgaria 

3.202.673, 66 euro 

„Reabilitare şi modernizare drumuri 
jude ene, jude ul Mehedin i - 
DJ562A [Gruia (int.DN56C) – 
Rogova (int.DN56A)]; DJ563 
[int.DN56A – Oprişor (int.DJ561A)]; 
DJ561A [Oprişor (int.DJ563) – 
B l ci a (int. DJ606) – Gvardini a – 
Bîcleş – int. DJ606A (Plopi)]; 
DJ606A [ int.DJ561A – Plopi – 
Izvor lu (int. DJ561A)] ; DJ561A [ 
int. DJ606A – Tîmna – int. DN6]; 
DJ607 [int. DN67A (Strehaia) – 
Grozeşti – P s rani – lim. jud. 
Gorj]” 

POR 2014-2020 48.660.278,27euro 

„Consolidare, reabilitare i 
restaurare Muzeul de Art  – 
Drobeta Turnu Severin” 

POR 2014-2020 

 
2.180.751,46 euro 

 

Proiect Regional implementat prin intermediul ADI SV Oltenia, asocia ٭ ie format  din cele 5 jude e ale 
regiunii:Gorj, Vîlcea, Mehedin i, Dolj şi Olt. 
 

 Infrastructura tehnico-edilitar  din jude   

Infrastructura tehnico-edilitara - ansamblul sistemelor de utilit i publice destinate 
furniz rii/prest rii serviciilor de utilit i publice; infrastructura tehnico-edilitara apar ine 
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domeniului public ori privat al unit ilor administrativ-teritoriale si este supusa regimului 
juridic al propriet ii publice sau private. Art. 2, lit. j ,legea 51/2006  

Infrastructura de transport rutier   
Jude ul Mehedin i este traversat de 3 Axe prioritare ale re elei europene de 

transport (TEN-T):  
 Axa prioritar  7 (rutier ) – fostul Coridor Pan-european IV;  
 Axa prioritar  18 (fluviul Dun rea) – fostul Coridor Pan-european VII;  
 Axa prioritar  22 (feroviar );  
Re ea de baz  (TEN-T Core):  
 (leg tura cu regiunea Vest – Timi oara) Or ova – Drobeta Turnu Severin – Calafat 

(leg tura cu Bulgaria – trecere frontiera Vidin)  
Punct de trecere a frontierei (rutier) : Drobeta Turnu Severin (Por ile de Fier I) Re ea 
extins  (TEN-T Comprehensive):  

 Drobeta Turnu Severin – Craiova  
Cele 2 drumuri europene care traverseaz  jude ul sunt:  
– E70: (frontiera cu Serbia) Moravi a - Timi oara - Drobeta Turnu Severin - 

Craiova - Caracal - Alexandria - Bucure ti – Giurgiu-Pod Giurgiu (frontiera cu 
Bulgaria)  

– E71: Drobeta Turnu Severin – Por ile de Fier I (frontiera cu Serbia)  
 
 

Raportul privind starea economico-social  a jude ului Mehedin i in anul 2016, face o 
prezentarea general  asupa starii economice a jude ului, ar tând evolu ia principalilor 
indicatori economici, sociali i culturali. 

Raportul a fost elaborat pe baza datelor furnizate de c tre serviciile publice 
deconcentrate din ale ministerelor i ale celorlalte organe ale administra iei publice 
centrale din subordinea Guvernului României, organizate la nivel teritorial i de Direc ia 
Jude ean  de Statistic  Mehedin i.  

 

P R E F E C T, 

Nicolae DR GHIEA 

 

 

ef serviciu, 

Tiberiu Ecobici 

 

Întocmit,  

Mocofan Sorin 
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