MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Strategiei Antidrog a Sectorului 1 pentru perioada 2014-2020 şi a
Planului de Acţiune pentru implementarea Strategiei Antidrog a Sectorului 1
pentru perioada 2014-2016
Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate
întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;
Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de
sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistentei sociale;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 784/2013 privind
aprobarea Strategiei naţionale antidrog 2013-2020 şi a Planului de acţiune în perioada 2013-2016
pentru implementarea Strategiei naţionale antidrog 2013- 2020;
Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 461/2011 privind organizarea şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/ 2004 privind
atribuţiile şi Regulamentul- cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă
socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând seama de Ordonanţa Guvernului României nr. 68/2003 privind serviciile sociale,
cu modificările şi ompletările ulterioare;
Văzând adresele nr. 3.235.005/28.05.2014 și nr. 3.230.395/11.11.2014 ale Centrului de
Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog al Sectorului 1 Bucureşti precum și proiectul Strategiei
Antidrog a Sectorului 1 pentru perioada 2014-2020 şi proiectul Planului de Acţiune pentru
implementarea Strategiei Antidrog a Sectorului 1 pentru perioada 2014-2016 elaborate de
Centrul de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog al Sectorului 1- structură teritorială a
Agenţiei Naţionale Antidrog;
În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.n), coroborat cu art.115,
alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Strategia Antidrog a Sectorului 1 pentru perioada 2014-2020, conform
Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Planul de Acţiune pentru implementarea Strategiei Antidrog a
Sectorului 1 pentru perioada 2014-2016, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.3. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al
Sectorului 1, celalalte instituţii implicate şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1
din data de 26.02.2015.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ion Brad

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Remus Alexandru Moldoveanu

Nr.: 29
Data: 26.02.2015

Anexa nr. 1
la Hotărârea Consiliului Local
nr. 29/26.02.2015
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ion Brad

STRATEGIA
ANTIDROG
A SECTORULUI 1
BUCUREȘTI
2014-2016

I. INTRODUCERE

Prin Hotarârea Guvernului nr. 784/2013 a fost aprobată Strategia Naţională Antidrog
pentru perioada 2013-2020 şi Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei Naţionale
Antidrog pentru perioada 2013-2020.
Noua Strategie Naţională Antidrog pentru perioada 2013-2020 este documentul programatic care
înglobează obiectivele generale şi specifice pe direcţiile de acţiune asumate de toate instituţiile
implicate în reducerea amplorii fenomenului drogurilor la nivel naţional. Acest document cheie
reprezintă rezultatul unui proces transparent de consultare la nivelul autorităţilor
guvernamentale.
Strategia va fi implementată în intervalul 2013-2020, care corespunde perioadei de implementare
a noii Strategii a Uniunii Europene în domeniul drogurilor şi urmează Strategiei Naţionale
Antidrog 2005-2012, aprobată prin H.G. nr. 73/2005.
Prin aprobare de către Guvernul României, Strategia Naţională Antidrog 2013-2020 este
asumată ca document de politici publice în domeniu, conferind caracterul formal şi legitimitatea
răspunsului la fenomenul drogurilor. Totodată, acest document a fost elaborat în contextul
procesului consultativ lansat de Agenţia Naţională Antidrog în calitate de coordonator, evaluator
şi monitor, la nivel naţional al răspunsului la fenomenul drogurilor.
Noua strategie include o nouă abordare la nivel de politici naţionale în domeniul
drogurilor, prin accentuarea importanţei demersurilor evaluative şi analitice, care se înscriu în
contextul mai larg al atenţiei pe care Uniunea Europeană o acordă cercetării, rigurozităţii
ştiinţifice, colaborării cu mediul profesional şi academic.
Elaborarea noii Strategii Naţionale Antidrog a avut ca bază de plecare evaluarea
Strategiei Naţionale Antidrog 2005-2012 şi a planurilor sale de acţiune.
II. INFORMAŢII GENERALE RELEVANTE
Consumul şi traficul de droguri constituie la nivel mondial un fenomen dinamic, fiind
puternic influenţat de o multitudine de factori de natură socială şi economică.
Procesul de globalizare, caracterizat de mişcarea liberă a persoanelor, a bunurilor şi a
capitalurilor, de dezvoltare a noilor tehnologii informatice şi de comunicaţii, dar şi mondializarea
crimei organizate, a determinat noi provocări în propagarea şi răspândirea acestui fenomen.
În acest context, măsurile luate de fiecare ţară, dar şi de organismele internaţionale de
profil, nu au stopat expansiunea fenomenului drogurilor sau izolarea sa la nivelul unei regiuni
geografice sau a unui stat.
Fenomen complex, caracterizat de mutaţii permanente, consumul şi traficul de droguri a
cunoscut şi în România noi forme de manifestare, necesitând abordări tot mai variate.

DIAGNOZA LOCALĂ
1.Caracteristicile geografice ale sectorului 1 București .
Localizarea geografică şi suprafaţa sectorului 1
Sectorul 1 este o subunitate administrativ-teritorială a municipiului Bucureşti. Este situat
în partea de nord-vest a Bucureştilor fiind cuprins între sectoarele 2, 3, 5 şi 6. Are o suprafaţă
de 67,5 km2.
Localităţi de frontieră, vecinătăţi. Sectorul 1 se învecinează:
• la nord cu comuna Otopeni cu satul Odăile, de la limita cu comuna Mogoşoaia până la
pădurea Tunari - 5,6 km. Limita de nord este formată din şoseaua Odăile şi linia C.F.R.
Urziceni;
• la est cu sectorul 2 al Municipiul Bucureşti, de la nord pădurea Tunari până la Piaţa
Nicolae Bălcescu din care, cu comuna Voluntari de la est pădurea Băneasa până la
linia C.F.R. Bucureşti-Constanţa 6,9 km; de la linia C.F.R. Constanţa până la Piaţa
Universităţii 6,9 km;
• la sud-est cu sectorul 3 al Municipiul Bucureşti, de la Piaţa Universităţii la Calea
Victoriei 0,5 km;
• la sud cu sectorul 5 al Municipiului Bucureşti de la Calea Victoriei - Bulevardul Regina
Elisabeta - râul Dâmboviţa până la strada Mircea Vulcănescu 2,2 km;
• la sud-vest de la Calea Plevnei - Şoseaua Giuleşti până la staţia C.F.R. Chiajna(Rudeni),
cu sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 8,5 km;
• la nord-vest cu comunele Chitila şi Mogoşoaia din judeţul Ilfov de la staţia C.F.R.
Chiajna până la satul Odăile 7,8 km.
Detalii de planimetrie naturală:
Râuri și lacuri:
Teritoriul sectorului este stăbătut de la vest către est pe toată întinderea sectorului de râul
Colentina pe o lungime de 14,3 km. Pe cursul inferior al râului Colentina în centrul sectorului se
formează o reţea de lacuri amenajate după cum urmează: Mogoșoaia, Străulești, Grivița,
Băneasa, Herăstrău, Floreasca, Cișmigiu.
Păduri: Mogoșoaia, Băneasa și Tunari. Suprafaţa totală a pădurilor este de 31,5 km2.
Parcuri: Bazilescu, Sf. Maria, Copilului, Parcul şi Stadionul Tineretului, Herăstrău,
Cişmigiu, Kiseleff, Bordei, Gării de Nord, Plevnei. Suprafaţa totală a parcurilor este de 4.649
km2 .
Condiţiile climaterice ale sectorului 1 se încadrează în condiţiile climaterice ale
Capitalei.
Existenţa pădurilor şi a lacurilor respective nu sunt de natură a influenţa în mod deosebit
clima generală a sectorului.
Reţeaua de drumuri, aeroporturi
Transportul rutier al sectorului 1 Bucureşti este deservit de o reţea de drumuri publice ce
măsoară 102,8 km.

Pe raza sectorului 1 se află Aeroportul Internaţional Băneasa precum şi 2 gări: Gara de
Nord şi Gara Basarab.
Infrastructură economică:
Economia Sectorului 1 trebuie analizată în contextul situării Sectorului 1 ca unitate
administrativ teritorială, în partea de nord-vest a Municipiului Bucureşti, capitala ţării, cel mai
important centru politic, economic şi cultural-ştiinţific.
Mediul economic al Sectorului 1 este deosebit de atractiv datorită structurii instituţionale
existente, a forţei de muncă înalt calificate şi a sistemului de comunicaţii mai dezvoltat.
Activitatea economică intensă a permis şi o dinamică accentuată a serviciilor, atât din
punct de vedere al volumului cât şi al diversităţii. Se remarcă o predominanţă a serviciilor de tip:
financiar, consultanţă în afaceri, transport, depozitare, servicii pentru populaţie, servicii turistice,
de publicitate şi advertising.
Proiecte de investiții sunt în domeniile infrastructurii urbane, spitalelor și a unităților de
învățământ preuniversitar.
Agenţi economici - 13.000
2. Caracteristici socio-demografice
Populatia.
În 2011 conform ultimului Recensământ, populatia sectorului 1 Bucureștii era de
225.453 locuitori.
Densitatea populaţiei – 3.529 locuitori/ km2
Împărţirea populaţiei pe categorii de vărstă:
- Sub 5 ani: 10.737;
- 5-9 ani: 9.047;
- 10-14 ani: 8.033;
- 15-19 ani: 9.658
- 20-24 ani: 18.587;
- 25-29 ani: 16.847;
- 30-34 ani: 1.857;
- 35-39 ani: 16.220;
- 40-44 ani: 19.296;
- 45-49 ani: 11.069;
- 50-54 ani: 14.986;
- 55-59 ani: 16.865;
- 60 -64 ani: 12.777;
- 65-69 ani: 9.130;
- 70-74 ani: 9.646;
- 75-79 ani: 9.708;
- 80-84 ani: 8.337;
- Peste 85 de ani: 5.899.
Din punct de vedere al etniei, 184.956 locuitori sunt romani, 577 maghiari, 3.310 rromi, 293
germani, 389 evrei, alte etnii 2.209.

După religie, aproximativ 179.734 persoane sunt ortodoxe, 3.385 romano-catolici , restul
populaţiei având alte religii.
Număr de locuinţe – 101.517.
Din totalul populaţiei, aproximativ 85.317 au studii superioare, 57.489 studii liceale, 13.130
studii gimnaziale şi 1.831 fără o şcoală absolvită.
Învăţământ
În sectorul 1, învăţământul este organizat în sistem public și privat, iar limba de predare este
limba română.
În anul şcolar 2013 – 2014 în sectorul 1 funcţionau 149 unităţi de învăţământ, din care: 52
de gradinițe (20 de stat și 32 private); 34 de şcoli primare şi gimnaziale (26 de stat și 8 private);
32 licee (26 de stat și 6 private); 5 şcoli speciale; 1 grup sportiv şcolar; 1 club al copiilor şi al
elevilor; 2 şcoli de muzică şi arte plastic, 2 școli post liceale (private) și 12 instituţii de
învăţământ superior (10 de stat și 2 private).
Săntate
În sistemul public asistenţa sanitară a populaţiei, ambulatorie sau instituţionalizată se
efectuează în 9 spitale, 4 centre medicale, 19 dispensare medicale.
În ultimii ani, pe lângă reorganizarea sistemului de sănătate publică s-a dezvoltat şi reţeaua
unităţilor din sistemul privat.
Principalele tendinţe ale stării de sănătate a populaţiei sunt de creştere a incidenţei
mortalităţii prin boli ale aparatului circulator, creşterea morbidităţii şi mortalităţii prin tumori
maligne, menţinerea mortalităţii infantile la cote ridicate.
Cultura
Reţeaua instituţiilor şi aşezămintelor de cultură din sector cuprinde: muzee şi instituţii
asimilate: (Muzeul Ţăranului Român, Muzeul Naţional de Istorie, Muzeul Satului, Muzeul de
Ştiinţe ale Naturii ’’Grigore Antipa’’, Muzeul Colecţiilor de Artă, Muzeul George Enescu,
Observatorul Astronomic, Muzeul Naţional de Geologie, Muzeul C.F.R., Muzeul Mina
Minovici, Muzeul Naţional de Artă, Muzeul Literaturii române, Sala Dalles, Galeriile Da Vinci,
Galeriile Anemone Art, Galeriile Simeza, Galeriile Orizont, Galeriile Gala, Biblioteca
Consiliului Britanic, Centrul European de Cultură, Fundaţia Soros, Institutul Francez, Centrul
Naţional al Cinematografiei, Biblioteca Academiei Române, Biblioteca George Bacovia,
Biblioteca Natională a României, Grădina Zoologică, Ateneul Român, Teatrul Nottara, Teatrul
Odeon, Teatrul de păpuşi ’’Ţăndărică’’, Teatrul de copii ’’Ion Creangă’’, Sala Palatului), 4
biblioteci publice şi 5 cinematografe.
Manifestări cu tradiție:
- Festivalul Internaţional de muzică ’’George Enescu’’;
- Festivalul sfârşitului de an – teatru, muzică, dans, artizanat - World Trade Plaza;
- Târgul meşterilor populari - Muzeul Satului;
- Târgul Internaţional de Bunuri de larg Consum TIBCO;

-

Salonul Auto ROMEXPO.

Asistenţa socială şi protecţia copilului se realizează prin Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului sector 1 care are în subordine: complexe sociale de servicii (10),
apartamente sociale, centru de zi sociovocațional (1), birou de intervenții în regim de urgență
copii (1), corpul asistenților maternali profesioniști (1), centru de consiliere și asistență (1),
central româno-danez pentru educație integrată (1),centru de îngrijire și asitență (2), centru de zi
(1), clubul seniorilor (1), centrul asistenților personali (1), centru multifuncțional (1), centru de
integrare în muncă (1), Nazarcea grup (1).
(date obţinute de pe site-urile Institutului Naţional de Statistică, Primăria Sector 1
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti )
3. Informatii despre traficul şi consumul ilicit de droguri la nivelul sectorului 1
Bucureşti :
Infracţionalitatea drogurilor
În ceea ce priveşte infracţiunile din domeniul drogurilor din datele furnizate de Serviciul
pentru Combaterea Criminalităţii Organizate București , rezultă următoarele:
Dosare penale în competența procurorului:
• Existente:. 208;
• Înregistrate: 278;
• Soluționate: 403;
• Rămase în lucru: 84.
Ordonanțe dispuse de procuror în cauze penale de competența parchetului:
• Existente:. 195;
• Înregistrate: 370;
• Soluționate și trimise la parchet: 419;
• Rămase în lucru: 146.
Date cuprinse în rechizitoriu (infracțiuni și persoane învinuite/inculpate):
• Rechizitorii trimise: 14;
• Infracțiuni: 72;
• Invinuiți/inculpati: 50.
Zonele cu potențial criminogen ridicat din sectorul 1 sunt Băneasa și Aviației.
În sectorul 1 București în anul 2013 au fost confiscate 74 cașete de plastic pline cu cocaină,
în greutate de 1.1 kg, valorând pe piața neagra 120.000 de euro.
Colaborarea cu Serviciul de Probaţiune pentru evaluarea şi consilierea persoanelor
condamnate pentru infracţiuni prevăzute de Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea
traficului şi consumului ilicit de droguri s-a concretizat prin informarea, orientarea şi evaluarea
beneficiarilor.

Conform datelor furnizate de unităţile medicale şi de asistenţă publice şi private de pe raza
sectorului 1 au fost raportate în perioada ianuarie –decembrie 2013:
- 38 cazuri de urgenţe medicale datorate consumului de droguri;
- 11 cazuri de admitere la tratament.
La nivelul sectoarelor 1 şi 2 serviciile de asistenţă sunt oferite de CAIA Pantelimon.
Centrul de Asistenţă Integrată a Adicţiilor Pantelimon a acordat servicii unui număr
de 155 de persoane, dintre care 63 de persoane au beneficiat de informări şi consilieri, 66
beneficiari în tratament de substituţie cu metadonă, 11 de tratament de substituţie cu suboxone, 7
beneficiari în tratament de menţinere cu naltrexonă şi 8 beneficiari aflaţi în PIT 1.
În luna august, datorită retragerii suboxonei de pe piaţa românească, din cei 11
beneficiari aflaţi în substituţie cu acest tratament, 9 au trecut pe tratament cu metadonă, 1
beneficiar a abandonat programul, iar 1 beneficiar a continuat să-şi procure tratamentul cu plată.
Din numărul total de beneficiari ai centrului, 16 lucrează fără forme legale, 25 cu forme
legale şi 3 sunt pensionaţi medical.

În faza de preacord au fost realizate:
informări: 155;
evaluări medicale: 43;
evaluări psihologice: 36;
evaluări sociale: 17;
consilieri aparţinători: 15;
şedinţe de management de caz: 17;
trimiteri către alte servicii: 28.
 În faza de acord au fost realizate:
- informări: 4;
- rapoarte de evaluare către Serviciul de Probaţiune: 13.
Servicii medicale:
 evaluări: 7;
 consultaţii: 2.124;
 consilieri individuale: 1.213;
 consilieri aparţinători: 435;
Servicii psihologice:
 evaluări: 7;
 consilieri individuale: 816;
 consilieri aparţinători: 121;
 scurte intervenţii: 66;
 terapie de familie: 14.
Servicii sociale:



evaluări: 14;
consilieri individuale: 20.

Beneficiari ieşiţi din program:





abandon: 5;
arest: 2;
nerespectarea regulamentului: 2;
program finalizat: 1.

4.Partenerii care se implică în activităţi de reducere a cererii şi ofertei de droguri :
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Sector 1 funcţionează în cadrul
Centrului Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Bucureşti nr. 1 (CPECA
Sectorul 1, CPECA Sectorul 2 , CPECA Călăraşi şi CPECA Teleorman).
Centrele sunt structuri teritoriale ale Agenţiei Naţionale Antidrog. Atribuţiile CPECA
sunt prevăzute în Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 52/2012 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale Antidrog publicat în
Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 146 din data de 5 martie 2012, art. 31, art. 32, art.
33.
La nivelul sectorului 1, prin CPECA sunt oferite comunităţii servicii de prevenire a
consumului de droguri şi servicii de asistenţă integrată în adicţii. Totodată CPECA
monitorizează şi coordonează activităţile instituţiilor locale cu competenţe în domeniu, ale
organizaţiilor neguvernamentale şi ale altor parteneri sociali implicaţi în implementarea la nivel
de sector a Planului de acţiune.
Partenerii implicaţi în activităţile de reducere a cererii şi ofertei de droguri la nivel
local sunt: Primăria Sector 1, Direcța Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului
sector 1, Poliţia Locală sector 1, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, Inspectoratul
Școlar al sectorului 1, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucuresti prin secţiile de
sector, Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, Direcţia pentru Tineret şi Sport
a Municipiului Bucureşti, Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională,
Casa Corpului Didactic Bucureşti, Agenţia Municipală de Ocupare a Forţei de Muncă, Serviciul
de Probaţiune, Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, DIICOT, Brigada de
Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti.
5. Identificarea problemelor prioritare legate de traficul şi consumul de droguri la
nivelul sectorului 1
- Dificultăţi întâmpinate în acordarea serviciilor medicale, psihologice şi sociale din cauza
absenţei specialiştilor CPECA/ insuficienţei personalulului CAIA pentru a asigura
servicii complete şi calitative beneficiarilor, şi apelarea la reţeaua locală mai mult sau mai
puţin calificată pentru aceste servicii;
- Buget redus al autorităţilor locale pentru iniţierea şi implementarea de proiecte specific;
- Absenţa ONG-urilor active în domeniul prevenirii consumului de tutun, alcool şi droguri
ceea ce face imposibilă accesarea de fonduri pentru implementarea proiectelor în
domeniu;

-

Imposibilitatea financiară de a realiza studii în comunitate la nivel local pentru
cunoaşterea situaţiei consumului de droguri;
Creşterea consumului de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive;
Schimbarea legislaţiei şi intrarea în vigoare la 01 februarie a noului Cod Penal (art 19^1);
Scăderea vârstei de debut a consumului de droguri;
Absenţa programelor de reintegrare socială a consumatorilor de droguri.
PARTEA III: PRIORITĂŢI, POLITICI ŞI CADRU JURIDIC

Obiectivele propuse urmăresc implementarea Strategiei naţionale antidrog 2013-2020 pentru:
• reducerea nivelului consumului şi dependenţei de droguri, precum şi consecinţelor
generate de acestea la nivelul sănătăţii, ordinii şi siguranţei publice;
• reducerea disponibilităţii drogurilor pe piaţă;
• promovarea cunoaşterii fenomenului prin evaluarea sistematică a tendinţelor în
domeniul drogurilor, în vederea fundamentării răspunsului instituţiilor şi structurilor
societăţii civile;
• asigurarea cadrului necesar dialogului şi cooperării între instituţiile şi sectorul
neguvernamental implicate la nivel local în implementarea politicilor antidrog.
În cadrul Programului de Guvernare al României 2013-2016 (Capitolul 20 - Ordine şi
siguranţa cetăţeanului), se propune ca instituţiile publice din domeniul ordinii şi siguranţei
publice să acţioneze ferm atât pentru a contracara provocările ridicate de traficul şi consumul de
droguri, cât şi pentru a oferi o reacţie clară şi cuprinzătoare în direcţia unor politici
multidisciplinare, coerente şi coordonate, cu implicarea tuturor actorilor vizaţi.
Acte normative de referinţă la nivel internaţional:
Principalele instrumente juridice internaţionale referitoare la traficul şi consumul de
droguri, ratificate de România, ori care au incidenţă asupra fenomenului drogurilor, drepturilor
omului, precum şi actele juridice ale Uniunii Europene relevante sunt următoarele:
1. Convenţia de cooperare poliţienească pentru Europa de Sud-Est, adoptată la Viena în data de 5
mai 2006, ratificată prin Legea nr. 214/2007;
2. Convenţia cadru WHO pentru controlul tutunului, adoptată la Geneva la 21 mai 2003,
ratificată prin Legea nr. 332/2005;
3. Convenţia contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, întocmită la Viena la
20 decembrie 1988, ratificată prin Legea nr. 118/1992;
4. Convenţia asupra substanţelor psihotrope, întocmită la Viena la 21 februarie 1971, ratificată
prin Legea nr. 118/1992;
5 .Convenţia unică asupra stupefiantelor din 1961, astfel cum a fost modificată prin protocolul
din 1972, ratificată prin Decretul nr. 626/1973;
6. Decizia 2005/387/JAI a Consiliului din 10 mai 2005 privind schimbul de informaţii, evaluarea
riscurilor şi controlul noilor substanţe psihoactive;
7. Decizia-cadru 2004/757/JAI a Consiliului din 25 octombrie 2004 de stabilire a dispoziţiilor
minime privind elementele constitutive ale infracţiunilor şi sancţiunile aplicabile în domeniul
traficului ilicit de droguri;
8. Pactul European împotriva drogurilor sintetice, adoptat la 27-28.10.2011 de către Consiliul
JAI;
9. Pactul European privind combaterea traficului internaţional de droguri - întreruperea rutelor
cocainei şi heroinei, aprobat în 3 iunie 2010 de către Consiliul JAI.

Acte normative naţionale în domeniu:
1. Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte
psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare;
2. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
3. Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante
şi psihotrope, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 381/2004 privind unele măsuri financiare în domeniul prevenirii şi combaterii
traficului şi consumului ilicit de droguri;
5. Legea nr. 64/2005 privind participarea României ca membru cu drepturi depline la Grupul de
cooperare pentru combaterea consumului şi traficului ilicit de droguri (Grupul Pompidou) din
cadrul Consiliului Europei;
6. Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri,
cu modificările şi completările ulterioare;
7. Hotărârea Guvernului nr. 461/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale
Antidrog;
8. Hotărârea Guvernului nr. 1543/2009 privind aprobarea plăţii contribuţiei anuale pentru
participarea Inspectoratului General al Poliţiei Române, prin Agenţia Naţională Antidrog, la
Fundaţia Europeană Helpline (FESAT);
9. Hotărârea Guvernului nr. 1102/2008 privind aprobarea Programului naţional de asistenţă
medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2009-2012, cu completările
ulterioare;
10. Hotărârea Guvernului nr. 1101/2008 privind aprobarea Programului de interes naţional de
prevenire a consumului de tutun, alcool şi droguri 2009-2012;
11. Hotărârea Guvernului nr. 1915/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor
stupefiante şi psihotrope, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Hotărârea Guvernului nr. 860/2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
dispoziţiilor Legii nr.143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu
modificările şi completările ulterioare;
13. Hotărârea Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de
asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi
funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale.
Alte instrumente legislative naţionale în domeniu:
1. Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, cu modificările
şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din
tutun, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea voluntariatului nr. 195/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată prin Legea nr.515/2003,
cu modificările şi completările ulterioare;
6. Ordonanţa Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de
reintegrare socială a infractorilor şi de supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de
libertate, aprobată prin Legea nr. 129/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Hotărârea Guvernului nr. 220/2011 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management
integrat al frontierei de stat a României în perioada 2011-2012;
8. Hotărârea Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programele naţionale de sănătate pentru
anii 2013 şi 2014;
9. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 121/2011 al pentru constituirea echipelor mixte ce vor efectua
controale, conform competenţelor legale, în locurile şi/sau în mediile în care se produc, se
comercializează, se utilizează sau se consumă substanţe şi/sau produse noi cu efecte psihoactive,
dăunătoare sănătăţii, altele decât cele reglementate;
10. Ordinul comun al ministrului justiţiei şi ministrului sănătăţii nr. 429/C/125/2012 privind
asigurarea asistenţei medicale persoanelor private de libertate aflate în custodia Administraţiei
Naţionale a Penitenciarelor;
11. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013 al pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare
a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014;
12. Ordinul comun al ministrului sănătăţii publice, ministrului muncii, familiei şi egalităţii de
şanse şi ministrului internelor şi reformei administrative nr. 1389/513/282/2008 privind
aprobarea Criteriilor şi metodologiei de autorizare a centrelor de furnizare de servicii pentru
consumatorii de droguri şi a Standardelor minime obligatorii de organizare şi funcţionare a
centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri;
13. Ordinul comun al ministrului sănătăţii publice şi ministrului internelor şi reformei
administrative nr. 770/192/2007 pentru aprobarea Metodologiei de completare a fişelor standard
şi de transmitere a datelor prevăzute în foaia individuală de urgenţă pentru consumul de droguri,
în foaia individuală de admitere la tratament pentru consumul de droguri, în fişa privind cazurile
înregistrate de HVC şi HVB în rândul consumatorilor de droguri injectabile şi în fişa standard de
prevalenţa infecţiilor cu HIV, HVB şi HVC în rândul consumatorilor de droguri injectabile;
14. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1216/C/2006 privind modalitatea de derulare a programelor
integrate de asistenţă medicală, psihologică şi socială pentru persoanele aflate în stare privativă
de libertate, consumatoare de droguri;
15. Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 383/2005 pentru aprobarea
standardelor generale de calitate privind serviciile sociale şi a modalităţii de evaluare a
îndeplinirii acestora de către furnizori;
16. Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi familiei şi ministrului justiţiei nr. 898/725/2002 şi
privind măsurile medicale şi educative aplicate toxicomanilor în penitenciare;
17. Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 187/2002 pentru definirea tipurilor de unităţi
medicale ce pot fi abilitate să asigure asistenţă medicală persoanelor dependente de droguri,
precum şi a organizaţiilor neguvernamentale ce pot fi abilitate să desfăşoare activităţi de
prevenire a transmiterii microorganismelor patogene pe cale sanguină în rândul consumatorilor
de droguri injectabile;
18. Dispoziţia directorului Agenţiei Naţionale Antidrog nr. 222/1/2011 de aprobare a
Metodologiei de lucru cu voluntarii în cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog;
19. Decizia preşedintelui Agenţiei Naţionale Antidrog nr. 17/2006 pentru aprobarea
Metodologiei de elaborare, modificare şi implementare a planului individualizat de asistenţă a
consumatorului de droguri;
20. Decizia preşedintelui Agenţiei Naţionale Antidrog nr. 16/2006 pentru aprobarea Standardelor
minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul asistenţei consumatorului de
droguri.

PARTEA IV: DEFINIREA PROBLEMEI. OBIECTIVE
La nivel local, problema drogurilor, inclusiv alcoolul şi tutunul, continuă să reprezinte o
provocare cu implicaţii în domeniul social, al sănătăţii, dar şi în domeniul aplicării legii, iar
tendinţele recente, cum ar fi consumul de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive, continuă să
genereze preocupări la toate nivelurile.
Dimensiunile fenomenului drogurilor cu implicaţii în toate sferele - sănătate publică,
siguranţa cetăţeanului şi securitate naţională - solicită cooperare interinstituţională şi abordare
multidisciplinară, atât la nivel naţional, cât şi la nivel local.
Strategia şi planul de acţiune asigură coordonarea şi utilizarea eficientă a resurselor,
precum şi unitatea răspunsurilor instituţionale. În acest demers, sprijinul societăţii civile şi al
comunităţii locale este deosebit de important.
Strategia vizează şi noile probleme, cum ar fi:
- policonsumul de droguri inclusiv, consumul de combinaţii de droguri şi alcool;
- extinderea rapidă a consumului de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive;
-dinamica pieţelor drogurilor, generată inclusiv de utilizarea internetului ca mijloc de
distribuţie a drogurilor;
- abuzul de medicamente;
- necesitatea dezvoltării serviciilor de reducere a cererii;
- creşterea incidenţei Hepatitei C în rândul consumatorilor de droguri injectabile şi riscul
unei epidemii HIV şi a altor bolilor asociate.
Strategia de sector asigură cadrul implementări la nivel local a politicilor naţionale în
domeniu, prin definirea obiectivelor specifice şi acţiunilor integrate ale instituţiilor publice şi
societăţii civile la nivel local.
Abordarea integrată a reducerea cererii şi ofertei de droguri, concomitent cu dezvoltarea
coordonării şi cooperării la nivel local, informarea şi evaluarea în domeniu, vizează atingerea
următoarelor OBIECTIVE GENERALE:
I. Reducerea cererii de droguri, prin consolidarea sistemului naţional integrat de
prevenire şi asistenţă, în concordanţă cu evidenţele ştiinţifice, ce cuprinde totalitatea
programelor, proiectelor şi intervenţiilor universale, selective şi indicate de prevenire
implementate în şcoală, familie şi comunitate, precum şi intervenţiile de identificare, atragere şi
motivare a consumatorilor de droguri în vederea furnizării de servicii de asistenţă specializată ce
au ca finalitate integrarea socială.
II. Reducerea ofertei de droguri prin identificarea şi destructurarea reţelelor de trafic,
reducerea disponibilităţii drogurilor pe piaţă şi utilizarea eficientă a sistemului de aplicare a legii,
concomitent cu dezvoltarea unor mecanisme instituţionale de monitorizare şi control, coordonate
şi adaptate nevoilor actuale şi situaţiei reale a fenomenului şi care să susţină în mod viabil
măsurile de luptă împotriva acestuia.
III. Coordonare prin asigurarea unui concept unitar de acţiune în domeniul problematicii
drogurilor, monitorizarea implementării politicilor naţionale în domeniul drogurilor, utilizarea
eficientă a resurselor şi maximizarea rezultatelor intervenţiilor realizate.
IV. Informare şi evaluare prin îmbunătăţirea nivelului de cunoaştere a problematicii
drogurilor la nivel local pornind de la evidenţe ştiinţifice, prin informare, monitorizare şi
evaluare.

PARTEA V: PRINCIPII GENERALE
Strategia Antidrog a sectorului 1 București pentru perioada 2014-2020 promovează
principiile Strategiei Naţionale Antidrog:
1. Principiul responsabilităţii sociale - responsabilitatea pentru răspunsul la fenomenul
drogurilor, de la nivel instituţional şi comunitar, aparţine entităţilor sociale implicate, în limitele
atribuţiilor şi sferei lor de acţiune.
2. Principiul participării sociale - implicarea comunităţii şi structurilor societăţii civile în
definirea şi implementarea politicilor în domeniul drogurilor.
3. Principiul coordonării - asigurarea legăturii dintre măsuri, intervenţii, factorii
decizionali şi sociali, pe baza consensului şi cu respectarea autonomiei structurale, în scopul
atingerii unui obiectiv comun.
4. Principiul respectării drepturilor omului - garantarea drepturilor şi libertăţilor
fundamentale în scopul evitării stigmatizării, discriminării, insecurităţii şi excluziunii sociale.
5. Principiul interesului superior al copilului - va prevala în toate demersurile şi deciziile
care privesc copiii consumatori de droguri.
6. Principiul pragmatismului - adoptarea şi implementarea de măsuri şi intervenţii
fundamentate pe evidenţe ştiinţifice.
7. Principiul multidisciplinarităţii - consolidarea demersurilor şi intervenţiilor prin
îmbinarea diferitelor perspective disciplinare şi practici profesionale.
8. Principiul echilibrului - abordarea proporţională a intervenţiilor din domeniul reducerii
cererii şi a ofertei de droguri.
9. Principiul echităţii - garanţia accesului egal şi nediscriminat al tuturor cetăţenilor la
programe şi servicii în domeniul drogurilor.
10. Principiul continuităţii - consolidarea şi optimizarea rezultatelor obţinute din
implementarea documentelor de politici publice anterioare.
11. Principiul specificităţii - definirea şi implementarea politicilor de răspuns are în
vedere nevoile şi realităţile specifice fiecărei zone de intervenţie, precum şi implicarea
potenţialului local pentru atingerea obiectivelor propuse.
PARTEA VI: DIRECŢII DE ACŢIUNE
Strategia de sector antidrog abordează echilibrat şi integrat reducerea cererii şi ofertei de
droguri prin îmbunătăţirea activităţilor de prevenire şi dezvoltarea circuitului integrat de asistenţă
a consumatorilor de droguri respectiv diminuarea efectelor sociale ale infracţionalităţii la regimul
drogurilor, concomitent cu dezvoltarea coordonării, informării şi cooperării interinstituţionale în
domeniu, vizând atingerea următoarelor obiective specifice, subsumate obiectivelor generale, pe
următoarele direcţii de acţiune.
PARTEA VI1: REDUCEREA CERERII DE DROGURI
CAPITOLUL A: Prevenirea consumului de droguri
SECŢIUNEA A1: Prevenirea în şcoală - Obiective specifice:

1. Creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a populaţiei şcolare în
vederea neînceperii consumului de droguri, în cadrul programelor şcolare, extraşcolare şi de
petrecere a timpului liber;
2. Creşterea nivelului de informare, sensibilizare şi conştientizare a populaţiei şcolare în
vederea evitării transformării consumului experimental şi ocazional în consum regulat, în cadrul
programelor şcolare, extraşcolare şi de petrecere a timpului liber.
SECŢIUNEA A2: Prevenirea în familie - Obiective specifice:
1. Creşterea nivelului de sensibilizare şi responsabilizare a familiilor în vederea oferirii
de modele pozitive copiilor, în cadrul programelor de informare, educare şi conştientizare cu
privire la efectele consumului de droguri;
2. Dezvoltarea rolului proactiv al familiilor în viaţa copiilor în vederea formării sau
întăririi abilităţilor pentru creşterea influenţei factorilor de protecţie.
SECŢIUNEA A3: Prevenirea în comunitate - Obiective specifice:
1. Reducerea influenţei factorilor de risc şi dezvoltarea influenţei factorilor de protecţie în
cadrul grupurilor vulnerabile, corelat cu nevoile şi particularităţile acestora;
2. Reducerea influenţei factorilor de risc şi dezvoltarea influenţei factorilor de protecţie la
categoriile profesionale ce sunt predispuse consumului de droguri, corelat cu nivelul de
responsabilitate socială şi particularităţile acestora;
3. Adoptarea unui stil de viaţă sănătos la nivelul populaţiei generale, ca alternativă la
consumul de droguri, în cadrul programelor de petrecere a timpului liber
SECŢIUNEA A4: Campanii de reducere a cererii de droguri - Obiective specifice:
1. Creşterea nivelului de informare şi conştientizare a populaţiei generale şi a populaţiei
la risc asupra efectelor, riscurilor şi consecinţelor negative ale consumului de droguri în vederea
neînceperii sau întârzierii debutului consumului de droguri;
2. Creşterea nivelului de informare şi sensibilizare a populaţiei generale cu privire la
aspectele medicale, psihologice şi sociale ale consumului şi dependenţei de droguri în vederea
diminuării stigmatizării şi marginalizării sociale a consumatorilor de droguri;
CAPITOLUL B: Asistenţa consumatorilor de droguri
SECŢIUNEA B1: Identificarea, atragerea si motivarea consumatorilor de droguri în
vederea includerii în serviciile de asistenţă specializată - Obiective specifice:
1. Diversificarea serviciilor de tip programe de substituţie şi programe de schimb de
seringi, în comunitate, în vederea reducerii riscurilor şi consecinţelor negative asociate
consumului de droguri;
2. Dezvoltarea intervenţiilor de identificare, atragere şi motivare a persoanelor
consumatoare de droguri care nu au contact cu serviciile de asistenţă specializată, în special
pentru persoanele cu istoric îndelungat de consum, persoanele consumatoare marginalizate sau
excluse social, grupurile etnice, persoanele consumatoare care practică sexul comercial, bărbaţi
care fac sex cu bărbaţi, femeile şi copiii consumatori;
3. Îmbunătăţirea accesului consumatorilor de droguri injectabile la servicii de prevenire,
consiliere, tratament, testare şi vaccinare HIV, HVB, HVC, TBC şi a altor boli asociate, în
comunitate şi în sistemele privative de libertate;

SECŢIUNEA B2: Asistenţa specializată în vederea integrării sociale a consumatorilor
de droguri - Obiective specifice:
1. Adaptarea serviciilor din cadrul circuitului integrat de asistenţă la nevoile individuale
ale consumatorilor şi la modelele de consum, cu accent pe policonsum, consum combinat de
substanţe, consum de medicamente fără prescripţie, consum de substanţe nonopioide, precum şi
consum de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive;
2. Dezvoltarea politicilor adecvate nevoilor şi particularităţilor copiilor consumatori de
droguri, în vederea identificării timpurii şi asigurării accesului în circuitul integrat de asistenţă;
3. Dezvoltarea de servicii interinstituţionale integrate pentru consumatorii de droguri care
au săvârşit fapte penale cu pericol social redus şi pentru consumatorii de droguri aflaţi în
evidenţa serviciilor de probaţiune în vederea includerii acestora în circuitul integrat de asistenţă.

PARTEA VI2:COORDONARE
Obiective specifice:
1. Consolidarea rolului Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog şi a
mecanismului local de coordonare în domeniul drogurilor;
2. Armonizarea rolurilor şi responsabilităţilor pentru fiecare factor social din domeniu şi
reducerea timpului instituţional de răspuns la problemele specifice
3. Creşterea vizibilităţii şi credibilităţii instituţiilor statului şi a implicării societăţii civile
4. Valorificarea eficientă a resurselor umane, financiare şi logistice
PARTEA VI3: EVALUARE ŞI INFORMARE
În perioada 2014-2020 se va urmări analiza longitudinală a datelor oferite de indicatori,
în vederea evaluării şi adaptării răspunsului instituţiilor guvernamentale şi organizaţiilor
neguvernamentale la nevoile identificate.
Obiective specifice:
1. Consolidarea sistemului de colectare şi analiză a datelor din domeniul reducerii cererii
şi ofertei de droguri;
2. Consolidarea sistemului de raportare şi evaluarea a măsurilor din planul de acţiune
privind reducerea cererii şi ofertei de droguri;
3. Diseminarea de date valide şi comparabile la nivel local şi naţional.
PARTEA VII: REZULTATE
- Reducerea cererii de droguri: un sistem unitar şi eficient de răspuns adaptat la tendinţele
şi dinamica fenomenului drogurilor la nivel local, care va include măsuri de prevenire, tratament,
reducere a riscurilor şi consecinţelor asociate consumului de droguri, precum şi de reintegrare
socială.
- Reducerea ofertei de droguri: măsuri de prevenire şi combatere care să asigure
menţinerea la un nivel scăzut a infracţionalităţii în domeniul drogurilor şi a infracţionalităţii
conexe.

- Coordonare, informare şi evaluare: un sistem unitar de coordonare, implementare şi
evaluare a măsurilor antidrog la nivel local care va facilita previzionarea şi ajustarea
intervenţiilor în funcţie de dinamica fenomenului drogurilor. Utilizarea evaluărilor locale în
fundamentarea tuturor iniţiativelor şi deciziilor de politici publice în domeniul drogurilor.
PARTEA VIII: INDICATORI
Planurile de acţiune necesare implementării Strategiei, cuprind activităţile concrete şi
indicatorii cantitativi şi calitativi aferenţi fiecărei acţiuni asumate de instituţiile responsabile.
PARTEA IX: IMPLICAŢII PENTRU BUGET
Finanţarea activităţilor din Planul de acţiune se va realiza prin:
1. bugetele anuale ale instituţiilor implicate la nivel local, potrivit obiectivelor şi
priorităţilor stabilite de aceştia;
2. atragerea şi valorificarea optimă a fondurilor externe nerambursabile la nivelul Uniunii
Europene şi a altor organisme internaţionale în domeniul reducerii cererii şi ofertei de
droguri;
Strategia de sector Antidrog 2014-2020 se implementează în limita fondurilor alocate,
conform prevederilor legale în vigoare, ordonatorilor de credite implicaţi, prin legile anuale ale
bugetului de stat.
PARTEA X: PROCEDURI DE MONITORIZARE, EVALUARE
Monitorizarea Strategiei va fi efectuată prin colectarea periodică şi sistematică de date cu
privire la stadiul realizării activităţilor din Planul de acţiune, prin CPECA şi la solicitarea
Agenţiei Naţionale Antidrog.
Evaluarea va fi folosită ca un instrument important pentru planificarea viitoare. Evaluarea
se va realize anual, până la sfârşitul lunii februarie şi va lua în considerare următoarele criterii:
- Eficacitatea şi eficienţa măsurilor şi acţiunilor întreprinse pentru realizarea obiectivelor;
- Impactul social şi economic al rezultatelor obţinute şi a modalităţilor propuse pentru
atingerea acestora;
- Sustenabilitatea rezultatelor pe termen mediu şi lung;
Pe parcursul implementării Strategiei, se vor realiza evaluări de proces, anual şi evaluări
de rezultat (evaluare intermediară pentru perioada implementării primului plan de acţiune şi o a
doua evaluare care va încorpora rezultatele evaluărilor celor două planuri de acţiune).

----------------------------------------------//--------------------------------------------

Anexa nr. 2
la Hotărârea Consiliului Local
nr. 29/26.02.2015
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ion Brad

PLANUL DE ACŢIUNE
PENTRU IMPLEMENTAREA
STRATEGIEI ANTIDROG A SECTORULUI 1 BUCUREȘTI
ÎN PERIOADA 2014-2016
PARTEA I: REDUCEREA CERERII DE DROGURI
Obiectiv: Reducerea cererii de droguri, prin consolidarea sistemului naţional integrat de
prevenire şi asistenţă, în concordanţă cu evidenţele ştiinţifice, ce cuprinde totalitatea
programelor, proiectelor şi intervenţiilor universale, selective şi indicate de prevenire
implementate în şcoală, familie şi comunitate, precum şi intervenţiile de identificare, atragere şi
motivare a consumatorilor de droguri în vederea furnizării de servicii de asistenţă specializată ce
au ca finalitate integrarea socială.
CAPITOLUL A: Prevenirea consumului de droguri
SECŢIUNEA A1: Prevenirea în şcoală
Obiective
specifice

Activităţi

Rezultate

1. Creşterea 1. 1.
1 proiect de
nivelului de Implementarea intervenţie
informare,
la nivel local a timpurie în
educare şi
unui proiect, de mediul
conştientizarea intervenţie
preşcolar
populaţiei
timpurie în
şcolare în
mediul
vederea
preşcolar, prin
neînceperii
creşterea
consumului de influenţei
droguri, în
factorilor de
cadrul
protecţie şi
programelor scăderea
şcolare,
influentei
extraşcolare şi factorilor de
de petrecere a risc.
timpului liber.

Indicatori de
evaluare
1 proiect,
Număr de
beneficiari
direcţi,
Număr
beneficiari
indirecţi.

Termen Termen
de
de
Responsabili
evaluare finalizare
CPECA Sector
1, Primăria
Sector 1,
DGASPC
Sector 1,
Poliţia Locală
Sector 1,
autorităţile
Anual
2016 publice
deconcentrate
implicate în
implementarea
Strategiei
Naţionale
Antidrog,
Societatea
civilă.

1.2.
Implementarea
unui proiect
local de
educaţie
nonformală, în
vederea
dezvoltării
personalităţii
de tip asertiv şi
a
mecanismelor
de coping,
necesare în
adoptarea
deciziilor
corecte şi
responsabile în
legătură cu
consumul de
tutun, alcool,
droguri şi
substanţe noi
cu proprietăţi
psihoactive,
proiecte
adresat elevilor
de gimnaziu.
1.3.
Dezvoltarea la
nivel local a
unui proiect de
informare,
educare,
conştientizare
cu privire la
consumul de
tutun, alcool,
droguri şi
substanţe noi
cu proprietăţi
psihoactive,
adresate
elevilor din
învăţământul
preuniversitar

1 proiect de
educaţie
nonformală
adresate
elevilor de
gimnaziu

1 proiect,
Număr de
beneficiari
direcţi,
Număr de
beneficiari
indirecţi,
Număr de
materiale
informative.
Anual

2016

1 proiect de 1 proiect,
informare,
educare,
Număr de
conştientizare beneficiari
direcţi,
Număr de
beneficiari
indirecţi,
Număr de
materiale
informative
distribuite.

Anual

2016

CPECA Sector
1, Primăria
Sector 1,
DGASPC
Sector 1,
Poliţia Locală
Sector 1,
autorităţile
publice
deconcentrate
implicate în
implementarea
Strategiei
Naţionale
Antidrog,
Societatea
civilă.

CPECA Sector
1, Primăria
Sector 1,
DGASPC
Sector 1,
Poliţia Locală
Sector 1,
autorităţile
publice
deconcentrate
implicate în
implementarea
Strategiei
Naţionale
Antidrog,
Societatea
civilă,
Instituţii de

şi universitar
1.4.
1 proiect
Implementarea
la nivel local a
unui proiect de
prevenire a
consumului de
tutun, alcool,
droguri şi
substanţe noi
cu proprietăţi
psihoactive,
bazate pe
principiile
educaţiei între
egali în
învăţământul
preuniversitar.
1.5.
1 proiect
Implementarea
unui proiect
orientat pe
activităţi de
petrecere a
timpului liber
(culturale,
artistice şi
sportive), ca
alternativă
sănătoasă la
consumul de
tutun, alcool,
droguri şi
substanţe noi
cu proprietăţi
psihoactive,
adresat elevilor
din
învăţământul
preuniversitar
şi universitar
1.6.
1 proiect
Implementarea
unui proiect de

1 proiect,
Număr de elevi
formaţi să
desfăşoare
activităţi de
prevenire.
Anual

2016

Anual

2016

Anual

2016

1 proiect,
Număr de
beneficiari
direcţi.

1 proiect,
Număr de

învăţământ
superior.
CPECA Sector
1, Primăria
Sector 1,
DGASPC
Sector 1,
Poliţia Locală
Sector 1,
autorităţile
publice
deconcentrate
implicate în
implementarea
Strategiei
Naţionale
Antidrog,
Societatea
civilă.
CPECA Sector
1, Primăria
Sector 1,
DGASPC
Sector 1,
Poliţia Locală
Sector 1,
autorităţile
publice
deconcentrate
implicate în
implementarea
Strategiei
Naţionale
Antidrog,
Societatea
civilă.

CPECA Sector
1, Primăria
Sector 1,

prevenire
selectivă a
consumului de
droguri,
adresate
grupurilor la
risc (elevi cu
părinţi
dependenţi de
tutun, alcool şi
droguri, elevi
din familii cu
statut socioeconomic
scăzut, elevi cu
risc de
abandon
şcolar, elevi cu
comportament
deviant
1.7
O campanie
Implementarea, naţională de
în rândul
prevenire a
populaţiei
consumului
şcolare, a unei de substanţe
noi cu
campanii
naţionale de proprietăţi
prevenire (cu o psihoactive
componentă
media) a
consumului de
substanţe noi
cu proprietăţi
psihoactive.

beneficiari
direcţi,

1.8.
Implementarea
în rândul
populaţiei
şcolare a unei
campanii
naţionale de
prevenire (cu

Număr de
beneficiari
direcţi,
Număr de
beneficiari
indirecţi,
Număr de
materiale de

O campanie
naţională de
prevenire în
funcţie de
rezultatele
studiului
ESPAD

DGASPC
Sector 1,
Poliţia Locală
Sector 1,
autorităţile
publice
deconcentrate
implicate în
implementarea
Strategiei
Naţionale
Antidrog,
Societatea
civilă.

Număr de
grupuri la risc,
Număr de
materiale
informative.

Număr de
beneficiari
direcţi,
Număr de
beneficiari
indirecţi,
Număr de
materiale de
campanie
2014
distribuite,
Număr
sesiuni/întâlniri,
Număr de
parteneriate,
Număr apariţii
TV/articole
presă scrisă.

2016

2014

2016

CPECA Sector
1, Primăria
Sector 1,
DGASPC
Sector 1,
Poliţia Locală
Sector 1,
autorităţile
publice
deconcentrate
implicate în
implementarea
Strategiei
Naţionale
Antidrog,
Societatea
civilă, Mass
media.
CPECA Sector
1, Primăria
Sector 1,
DGASPC
Sector 1,
Poliţia Locală
Sector 1,
autorităţile

2. Creşterea
nivelului de
informare,
sensibilizare şi
conştientizare
a populaţiei
şcolare în
vederea
evitării
transformării
consumului
experimental
şi ocazional în
consum
regulat, în
cadrul
programelor
şcolare,
extraşcolare şi
de petrecere a
timpului liber.

o componentă
media) în
funcţie de
rezultatele
studiului
ESPAD din
2015.

campanie
distribuite,
Număr
sesiuni/întâlniri,
Număr de
parteneriate,
Număr apariţii
TV/articole
presă scrisă

2.1
O campanie
Implementarea, naţională de
în rândul
prevenire a
populaţiei
consumului
şcolare, a unei de canabis
campanii
naţionale de
prevenire (cu o
componentă
media) a
consumului de
canabis.

Număr de
beneficiari
direcţi,
Număr de
beneficiari
indirecţi,
Număr de
materiale de
campanie
distribuite,
Număr
2015
sesiuni/întâlniri,
Număr de
parteneriate,
Număr apariţii
TV/articole
presă scrisă.

2.2.
Implementarea
la nivel local a
unui proiect de
prevenire
indicată a
consumului de
droguri adresat
elevilor din
învăţământul
preuniversitar
şi universitar,
aflaţi la
debutul
consumului de

Aria de
acoperire,
Număr de
beneficiari
direcţi,
Număr de
beneficiari
indirecţi,
Număr de
materiale
informative
distribuite,
Număr de
parteneriate,
Număr

1 proiect de
prevenire
indicată a
consumului
de droguri

Anual

2015

2016

publice
deconcentrate
implicate în
implementarea
Strategiei
Naţionale
Antidrog,
Societatea
civilă, Mass
media.
CPECA Sector
1, Primăria
Sector 1,
DGASPC
Sector 1,
Poliţia Locală
Sector 1,
autorităţile
publice
deconcentrate
implicate în
implementarea
Strategiei
Naţionale
Antidrog,
Societatea
civilă, Mass
media.

CPECA Sector
1, Primăria
Sector 1,
DGASPC
Sector 1,
Poliţia Locală
Sector 1,
autorităţile
publice
deconcentrate
implicate în
implementarea
Strategiei
Naţionale
Antidrog,

tutun, alcool,
droguri şi
substanţe noi
cu proprietăţi
psihoactive
(FRED goes
net)

sesiuni/întâlniri.

Societatea
civilă, Mass
media.

SECŢIUNEA A2: Prevenirea în familie
Obiective
specifice

Activităţi

Rezultate

Indicatori de
evaluare

Termen Termen
de
de
evaluare finalizare

1. Creşterea
1.1.
O
Aria de
nivelului de
Implementarea campanie acoperire,
sensibilizare şi unei campanii naţională Număr de
responsabilizare naţionale de
parteneriate,
a familiilor în informare,
Număr de
vederea oferirii educare şi
beneficiari
de modele
conştientizare
direcţi,
pozitive
a familiilor
Număr de
copiilor, în
beneficiari
2015
cadrul
indirecţi,
programelor de
Număr de
informare,
sesiuni/întâlniri,
educare şi
Număr apariţii
conştientizare
TV/presă
cu privire la
scrisă.
efectele
consumului de
droguri.
1.2
4
Număr de
Implementarea activităţi beneficiari
de activităţi de anual
direcţi,
prevenire
Număr de
indicată
beneficiari
adresate
indirecţi,
mamelor
Număr de
Anual
consumatoare
sesiuni/întâlniri,
de droguri.

2. Dezvoltarea 2.1.
1 proiect Număr de
Anual
rolului proactiv Implementarea
sesiuni/întâlniri,

2015

2016

2016

Responsabili
CPECA Sector 1,
Primăria Sector 1,
DGASPC Sector
1, Poliţia Locală
Sector 1,
autorităţile publice
deconcentrate
implicate în
implementarea
Strategiei
Naţionale
Antidrog,
Societatea civilă,
Mass media.

CPECA Sector 1,
Primăria Sector 1,
DGASPC Sector
1, Poliţia Locală
Sector 1,
autorităţile publice
deconcentrate
implicate în
implementarea
Strategiei
Naţionale
Antidrog,
Societatea civilă.
CPECA Sector 1,
Primăria Sector 1,

al familiilor în
viaţa copiilor în
vederea
formării sau
întăririi
abilităţilor
pentru creşterea
influenţei
factorilor de
protecţie.

unui proiect de
tip „Şcoala
părinţilor" de
formare de
abilităţi cu rol
de factori de
protecţie în
consumul de
droguri.

Număr de
parteneriate,
Număr de
beneficiari
direcţi,
Număr de
beneficiari
indirecţi.

2.2.
1 proiect
Implementarea
unui proiect
naţional de
formare de
abilităţi
educative
privind
prevenirea
consumului de
tutun, alcool şi
droguri.

Aria de
acoperire,
Număr de
sesiuni/întâlniri,
Număr de
parteneriate,
Număr de
Anual
beneficiari
direcţi,
Număr de
beneficiari
indirecţi.

2016

DGASPC Sector
1, Poliţia Locală
Sector 1,
autorităţile publice
deconcentrate
implicate în
implementarea
Strategiei
Naţionale
Antidrog,
Societatea civilă.
CPECA Sector 1,
Primăria Sector 1,
DGASPC Sector
1, Poliţia Locală
Sector 1,
autorităţile publice
deconcentrate
implicate în
implementarea
Strategiei
Naţionale
Antidrog,
Societatea civilă.

SECŢIUNEA A3: Prevenire comunitară
Obiective
specifice
1. Reducerea
influenţei
factorilor de
risc şi
dezvoltarea
influenţei
factorilor de
protecţie în
cadrul
grupurilor
vulnerabile,
corelat cu
nevoile şi
particularităţile
acestora.
2. Reducerea

Activităţi

Indicatori de
Rezultate
evaluare

1.1.
1 proiect
Implementarea local
unui proiect de
prevenire a
consumului de
droguri
adresate
grupurilor
vulnerabile

2.1

1

Termen Termen
de
de
evaluare finalizare

Număr de
proiecte,
Număr de
sesiuni/întâlniri,
Număr de
parteneriate,
Număr de
beneficiari
2015
direcţi,
Număr de
beneficiari
indirecţi,
Număr de
materiale
informative.
1 Campanie
2016

2015

2016

Responsabili
CPECA Sector 1,
Primăria Sector 1,
DGASPC Sector
1, Poliţia Locală
Sector 1,
autorităţile publice
deconcentrate
implicate în
implementarea
Strategiei
Naţionale
Antidrog,
Societatea civilă,
Mass media.
CPECA Sector 1,

influenţei
Implementarea campanie naţională,
factorilor de
unei campanii naţională Număr de
risc şi
naţionale de
categorii
dezvoltarea
prevenire a
profesionale
influenţei
consumului de
beneficiare,
factorilor de
droguri,
Număr de
protecţie la
inclusiv
beneficiari
categoriile
alcool, la locul
direcţi,
profesionale ce de muncă.
Număr de
sunt predispuse
beneficiari
consumului de
indirecţi,
droguri, corelat
Număr de
cu nivelul de
materiale
responsabilitate
distribuite,
socială şi
Număr de
particularităţile
apariţii mass
acestora.
media,
Număr de
parteneriate,
Număr de
agenţi
economici
beneficiary.
3. Adoptarea 3.1.
1 proiect 1 proiect,
unui stil de
Implementarea
Număr de
viaţă sănătos la unui proiect
beneficiari
nivelul
direcţi,
local de
populaţiei
Număr de
prevenire a
generale, ca
consumului de
beneficiari
alternativă la droguri, în
indirecţi,
Anual
consumul de spaţii
Număr de
droguri, în
parteneriate,
recreaţionale
cadrul
(cluburi, săli
Număr de
programelor de de sport,
materiale
petrecere a
parcuri etc.)
informative,
timpului liber
Număr
sesiuni/întâlniri.

Primăria Sector 1,
DGASPC Sector
1, Poliţia Locală
Sector 1,
autorităţile publice
deconcentrate
implicate în
implementarea
Strategiei
Naţionale
Antidrog,
Societatea civilă,
Mass media.

2016

CPECA Sector 1,
Primăria Sector 1,
DGASPC Sector
1, Poliţia Locală
Sector 1,
autorităţile publice
deconcentrate
implicate în
implementarea
Strategiei
Naţionale
Antidrog,
Societatea civilă,
Mass media.

SECŢIUNEA A4: Campanii de reducere a cererii de droguri
Termen Termen
Obiective
Indicatori de
Activităţi
Rezultate
de
de
Responsabili
specifice
evaluare
evaluare finalizare
1. Creşterea
1.1.
1
1 campanie,
CPECA Sector 1,
nivelului de
Implementarea campanie Aria de
Anual
2016 Primăria Sector 1,
informare şi unei campanii
acoperire.
DGASPC Sector 1,

conştientizare naţionale
a populaţiei
media de
generale şi a sensibilizare,
populaţiei la conştientizare
risc asupra
şi informare,
efectelor,
adresată
riscurilor şi
populaţiei
consecinţelor generale,
negative ale
referitoare la
consumului de consumul de
droguri în
droguri şi
vederea
efectele
neînceperii sau acestuia.
întârzierii
debutului
consumului de
droguri
2. Creşterea
2.1.
1
Număr de
nivelului de
Implementarea campanie beneficiari
informare şi unei campanii naţională direcţi,
sensibilizare a naţionale
Număr de
media de
populaţiei
beneficiari
sensibilizare a
generale cu
indirecţi,
privire la
populaţiei
Număr de
generale având
aspectele
parteneriate,
ca scop
medicale,
Număr de
psihologice şi destigmatizarea
sesiuni/întâlniri,
sociale ale
consumatorilor
Număr de
Anual
consumului si de droguri.
materiale
dependenţei de
promoţionale
droguri în
distribuite,
vederea
Număr de
diminuării
apariţii
stigmatizării şi
TV/presă scrisă
marginalizării
sociale a
consumatorilor
de droguri
2.2.
1
Număr de
Implementarea campanie beneficiari
unei campanii naţională direcţi,
naţionale de
Număr de
Anual
informare a
beneficiari
populaţiei
indirecţi,
generale
Număr de
privind
parteneriate,

Poliţia Locală
Sector 1,
autorităţile publice
deconcentrate
implicate în
implementarea
Strategiei
Naţionale
Antidrog,
Societatea civilă,
Mass media.

2016

2015

CPECA Sector 1,
Primăria Sector 1,
DGASPC Sector 1,
Poliţia Locală
Sector 1,
autorităţile publice
deconcentrate
implicate în
implementarea
Strategiei
Naţionale
Antidrog,
Societatea civilă,
Mass media.,
Consiliul Naţional
pentru Combaterea
Discriminării

CPECA Sector 1,
Primăria Sector 1,
DGASPC Sector 1,
Poliţia Locală
Sector 1,
autorităţile publice
deconcentrate
implicate în

serviciile
integrate de
prevenire şi
asistenţă.

Număr de
sesiuni/întâlniri,
Număr de
materiale
promoţionale
distribuite,
Număr de
apariţii
TV/presă
scrisă.

implementarea
Strategiei
Naţionale
Antidrog,
Societatea civilă,
Mass media.

CAPITOLUL B: Asistenţa consumatorilor de droguri
SECŢIUNEA Bl: Identificarea, atragerea şi motivarea consumatorilor de droguri în
vederea includerii în serviciile de asistenţă specializată
Indicatori Termen Termen
Obiective
Activităţi
Rezultate
de
de
de
Responsabili
specifice
evaluare evaluare finalizare
1.
1.1. Dezvoltarea 1 serviciu
Număr de
CPECA Sector
Diversificarea de servicii tip
servicii,
1, Primăria
serviciilor de reducerea
Număr de
Sector 1,
tip programe riscurilor, în
DGASPC
beneficiari
de substituţie funcţie de nevoile
Sector 1, Poliţia
şi programe de identificate.
Locală Sector 1,
schimb de
autorităţile
seringi, în
publice
comunitate şi
deconcentrate
în sistemele
implicate în
Anual
2016
privative de
implementarea
libertate, în
Strategiei
vederea
Naţionale
reducerii
Antidrog,
riscurilor şi
Societatea
consecinţelor
civilă, Mass
negative
media.
asociate
consumului de
droguri
2. Dezvoltarea 2.1 Desfăşurarea 4 activităţi
Număr de
CPECA Sector
intervenţiilor de activităţi de
activităţi,
1, Primăria
de identificare, promovare a
Număr de
Sector 1,
atragere şi
serviciilor de
beneficiari Anual
2016 DGASPC
motivare a
asistenţă
directi,
Sector 1, Poliţia
persoanelor
disponibile la
Număr de
Locală Sector 1,
consumatoare nivel local.
beneficiari
autorităţile

de droguri care
nu au contact
cu serviciile de
asistenţă
specializată, în
special pentru
persoanele cu
istoric
îndelungat de
consum,
persoanele
consumatoare
marginalizate
sau excluse
social,
grupurile
etnice,
persoanele
consumatoare
care practică
sexul
comercial,
bărbaţi care
fac sex cu
bărbaţi,
femeile şi
copiii
consumatori.
3.
3.1. Dezvoltarea Materiale
Îmbunătăţirea de materiale
informative
accesului
I.E.C. de
realizate
consumatorilor promovarea
de droguri
sănătăţii şi
injectabile la reducerea
servicii de
riscurilor
prevenire,
consiliere,
tratament,
testare şi
vaccinare
HIV, HVB,
HVC, TBC şi
a altor boli
asociate, în
comunitate

indirecti.

publice
deconcentrate
implicate în
implementarea
Strategiei
Naţionale
Antidrog,
Societatea
civilă, Mass
media.

Număr de
materiale
realizate,
Număr de
materiale
distribuite,
Număr de
beneficiari

CPECA Sector
1, Primăria
Sector 1,
DGASPC
Sector 1, Poliţia
Locală Sector 1,
autorităţile
publice
deconcentrate
implicate în
implementarea
Strategiei
Naţionale
Antidrog,
Societatea
civilă, Mass
media.

Anual

2016

3.2. Referirea
consumatorilor
de droguri
injectabile către
servicii de
tratament pentu
HIV hepatită:
HAV tip B, HAV
tip C, TBC şi alte
boli asociate.

Accesul
Număr de
consumatorilor beneficiari
de droguri la
tratament HIV,
HVB, HVC,
TBC şi a altor
boli asociate.

3.3. Referirea
consumatorilor
de droguri
injectabile către
unităţile sanitare
în vederea
vaccinării (în
funcţie de
antecedentele
vaccinale) contra
bolilor
infecţioase care
se pot transmite
parenteral:
hepatită HAV tip
B, HAV tip C,
tetanosul (în
cazul seringilor
murdare de
pământ, praf).
3.4. Referirea
consumatorilor
de droguri
injectabile către
serviciile de
testare voluntară
şi confidenţială,

Accesul
Număr de
consumatorilor beneficiari
de droguri la
vaccinare

Anual

2016

Anual

2016

Accesul
Număr de
consumatorilor beneficiari
de droguri la
Anual
testare

2016

CPECA Sector
1, Primăria
Sector 1,
DGASPC
Sector 1, Poliţia
Locală Sector 1,
autorităţile
publice
deconcentrate
implicate în
implementarea
Strategiei
Naţionale
Antidrog,
Societatea
civilă, Furnizori
publici şi privaţi
de servicii de
sănătate.
CPECA Sector
1, Primăria
Sector 1,
DGASPC
Sector 1, Poliţia
Locală Sector 1,
autorităţile
publice
deconcentrate
implicate în
implementarea
Strategiei
Naţionale
Antidrog,
Societatea
civilă, Furnizori
publici şi privaţi
de servicii de
sănătate.
CPECA Sector
1, Primăria
Sector 1,
DGASPC
Sector 1, Poliţia
Locală Sector 1,
autorităţile

pe baza
consimţământului
informat, cu
asigurarea
consilierii pre şi
post testare,
pentru HIV,
HVC (HVB
pentru
nevaccinaţi), TB
şi alte infecţii
asociate
consumului de
droguri.

publice
deconcentrate
implicate în
implementarea
Strategiei
Naţionale
Antidrog,
Societatea
civilă, Furnizori
publici şi privaţi
de servicii de
sănătate.

SECŢIUNEA B2: Asistenţa
consumatorilor de droguri
Obiective
specifice
1. Dezvoltarea
politicilor
adecvate
nevoilor şi
particularităţilor
copiilor
consumatori de
droguri, în
vederea
identificării
timpurii şi
asigurării
accesului în
circuitul integrat
de asistentă.

Activităţi

specializată

Rezultate

1.1. Adaptarea 2 întâlniri
mecanismelor
de cooperare
între serviciile
de asistenţă
integrată a
copiilor
consumatori
de droguri şi
sistemul public
de asistenţă
socială,
medicală şi
psihologică în
vederea
includerii
acestora în
circuitul
integrat de
asistentă.
2. Dezvoltarea de 2.1.
Beneficiari
servicii
Colaborarea cu incluşi în
interinstituţionale serviciul de
circuitul
integrate pentru probaţiune
integrat de
consumatorii de pentru
asistenţă.

în

vederea

integrării

sociale

a

Indicatori Termen Termen
de
de
de
Responsabili
evaluare evaluare finalizare
Număr de
CPECA Sector 1,
întâlniri,
Primăria Sector 1,
Aria de
DGASPC Sector 1
acoperire,
Număr de
grupuri de
lucru,
Număr de
beneficiari.
Anual

Aria de
acoperire,
Număr de
întâlniri.

Anual

2016

2016

CPECA Sector 1,
Serviciul de
probaţiune,
Furnizori de
servicii medicale.

droguri care au
săvârşit fapte
penale cu pericol
social redus şi
pentru
consumatorii de
droguri aflaţi in
evidenţa
serviciilor de
probaţiune şi
D.I.I.C.O.T. în
vederea
includerii
acestora în
circuitul integrat
de asistentă

includerea
consumatorilor
de droguri
aflaţi in
evidenţa
acestuia, în
circuitul
integrat de
asistenţă.

2.2.
Beneficiari
Colaborarea cu incluşi în
serviciul
circuitul
teritorial al
integrat de
D.I.I.C.O.T. asistenţă.
pentru
includerea
consumatorilor
de droguri
aflaţi in
evidenţa
acestuia, în
circuitul
integrat de
asistenţă.

Aria de
acoperire,
Număr de
beneficiari
referiţi şi
incluşi.

CPECA Sector 1,
Serviciul teritorial
al D.I.I.C.O.T
Furnizori de
servicii medicale.

Anual

2016

PARTEA II: COORDONARE
Obiectiv: Asigurarea unui concept unitar de acţiune în domeniul problematicii drogurilor,
monitorizarea implementării politicilor naţionale în domeniul drogurilor, utilizarea eficientă a
resurselor şi maximizarea rezultatelor intervenţiilor realizate.
Termen Termen
Obiective
Indicatori de
de
de
Activităţi
Rezultate
Responsabili
specifice
evaluare
evaluar finalizar
e
e
1. Consolidarea 1.1. Instituirea Rapoarte Număr de
CPECA
rolului Centrului unui sistem
anuale de întâlniri
Sector 1,
Anual
2016
de Prevenire,
eficient de
evaluare, periodice,
Primăria
Evaluare şi
monitorizare şi Rapoarte Număr de
Sector 1,

evaluare a
implementării
activităţilor
derulate de
autorităţile
publice şi
structurile
societăţii civile.

2. Armonizarea
rolurilor şi
responsabilităţilo
r pentru fiecare
factor social din
domeniu şi
reducerea
timpului
instituţional de
răspuns la
problemele
specifice apărute.

2.1. Asigurarea Întâlniri Număr
cooperării
grupuri
întâlniri.
interdisciplinar constituite.
e prin grupuri
de lucru.

3. Creşterea
vizibilităţii şi
credibilităţii
instituţiilor
statului şi a
implicării

de
evaluare a
Planului
de acţiune
şi a
Strategiei
locale
antidrug.

participanţi,
Rapoarte de
evaluare
elaborate.

Consiliere
Antidrog şi a
mecanismului
local de
coordonare în
domeniul
drogurilor.

Anual

2.2. Creşterea
responsabilităţii
sociale a
agenţilor
economici în
domeniul
drogurilor.
3.1.
Promovarea
măsurilor
întreprinse la
nivel local.

1 proiect

1 proiect iniţiat
de mediul
privat in
domeniul
Anual
responsabilităţi
i sociale.

Vizibilate Nr. apariţii
crescută a mass-media.
serviciilor
oferite de
CPECA şi
a

Anual

2016

2016

2016

DGASPC
Sector 1,
Poliţia Locală
Sector 1,
autorităţile
publice
deconcentrate
implicate în
implementare
a Strategiei
Naţionale
Antidrog,
Societatea
civilă..
CPECA
Sector 1,
Primăria
Sector 1,
DGASPC
Sector 1,
Poliţia Locală
Sector 1,
autorităţile
publice
deconcentrate
implicate în
implementare
a Strategiei
Naţionale
Antidrog,
Societatea
civilă.
CPECA
Sector 1 şi
agenţi
economici
locali.

CPECA
Sector 1,
Primăria
Sector 1,
DGASPC
Sector 1,

societăţii civile.

4. Valorificarea
eficientă a
resurselor umane,
financiare şi
logistice.

instituţiilo
r cu
atribuţii în
domeniu.

4.1. Analiza
resurselor
alocate în
implementarea
politicilor
antidrog.

Raport de Resurse alocate
evaluare a
Planului
de acţiune
şi a
Strategiei
locale
antidrug.
Anual

2016

Poliţia Locală
Sector 1,
autorităţile
publice
deconcentrate
implicate în
implementare
a Strategiei
Naţionale
Antidrog,
Societatea
civilă.
CPECA
Sector 1,
Primăria
Sector 1,
DGASPC
Sector 1,
Poliţia Locală
Sector 1,
autorităţile
publice
deconcentrate
implicate în
implementare
a Strategiei
Naţionale
Antidrog,
Societatea
civilă

PARTEA III: EVALUARE SI INFORMARE
Obiectiv: Îmbunătăţirea nivelului de cunoaştere a problematicii drogurilor la nivel local pornind
de la evidenţe ştiinţifice, prin informare, monitorizare şi evaluare.
Termen Termen
Obiective
Indicatori
Activităţi
Rezultate
de
de
Responsabili
specifice
de evaluare
evaluare finalizare
1.
1.1
Reţea de
Număr de
CPECA Sector 1 şi
Consolidarea Actualizarea colectare a furnizori
instituţiile implicate la
sistemului reţelelor de
datelor
de date
nivel local ca furnizori
Anual
2016
de colectare colectare a
actualizată. identificaţi.
de date
şi analiză a datelor, prin
datelor din identificarea

domeniul
reducerii
cererii şi
ofertei de
droguri.

de noi
furnizori de
date şi prin
reînnoirea
parteneriatelor
de colaborare.
2.
2.1.
Baza de date
Consolidarea Colectarea,
privind
sistemului analiza şi
admiterea la
de raportare interpretarea tratament
a datelor din datelor
actualizată.
domeniul
referitoare la
reducerii
cererea de
cererii şi
tratament ca
ofertei de
urmare a
droguri.
consumului
de droguri
2.2.
Baza de date
Colectarea,
privind
analiza şi
cazurile de
interpretarea urgenţă ca
datelor
urmare a
referitoare la consumului
urgenţele
de droguri
medicale
actualizată.
datorate
consumului
de droguri.
3.
3.1.
Raport
Diseminarea Disemninarea Naţional
de date
la nivel local diseminat.
valide şi
a Raportului
comparabile privind
situaţia
la nivel
naţional şi drogurilor în
European. România.

Număr de
înregistrări.

CPECA Sector 1 şi
furnizorii de date

Anual

2016

Număr de
înregistrări.

CPECA Sector 1 şi
furnizorii de date

Anual

2016

Număr de
instituţii
informate

Anual

2016

CPECA Sector 1,
Primăria Sector 1,
DGASPC Sector 1,
Poliţia Locală Sector
1, autorităţile publice
deconcentrate
implicate în
implementarea
Strategiei Naţionale
Antidrog, Societatea
civilă.
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