ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Strategiei judeţene Antidrog Prahova 2014-2020 şi a Planului de
Acţiune pentru implementarea Strategiei judeţene Antidrog Prahova 2014-2016

Având în vedere:
- Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova prin care se
propune aprobarea Strategiei judeţene Antidrog Prahova 2014-2020 şi a Planului de Acţiune
pentru implementarea Strategiei judeţene Antidrog Prahova 2014-2016, precum şi raportul nr.
9633/12.06.2014 al Serviciului Juridic Contencios, Relaţii Publice, Monitor Oficial, ATOP;
- Adresa nr. 3289731/05.06.2014 a Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere
Antidrog Prahova;
- Dispoziţia nr. 67/1/07.04.2014 a Directorului Agenţiei Naţionale Antidrog;
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 784/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale
antidrog 2013-2020 si a Planului de acţiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea
Strategiei naţionale antidrog 2013-2020;
- În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre:
Art. 1. Se aprobă Strategia judeţeană Antidrog Prahova 2014-2020 prevăzută în anexa
nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă Planul de Acţiune pentru implementarea Strategiei judeţene Antidrog
Prahova 2014-2016 prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art. 3. Serviciul Gestiune Documente şi Managementul Calităţii va comunica prezenta
hotărâre persoanelor interesate.
PREŞEDINTE
Mircea Cosma
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Mihail Pavel
Ploieşti 23 iunie 2014
Nr.077

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

EXPUNERE DE MOTIVE
Prin Hotărârea 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. Această strategie este documentul care înglobează
obiectivele generale şi specifice pe direcţiile de acţiune asumate de toate instituţiile implicate în
reducerea amplorii fenomenului drogurilor la nivel naţional.
Strategia judeţeană Antidrog 2014-2020 reprezintă transpunerea la nivel judeţean a
obiectivelor stabilite la nivel european şi naţional în domeniul reducerii ofertei de droguri şi
constituie, împreună cu Planul de Acţiune aferent, documentele strategice de coordonare a
întregii politici de luptă împotriva traficului şi consumului de droguri la nivelul judeţului Prahova.
Faţă de cele expuse mai sus, propun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.

PREŞEDINTE
Mircea Cosma
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS
RELAŢII PUBLICE, MONITOR OFICIAL, ATOP
Nr. 9633/12.06.2014
Raport
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei judeţene Antidrog Prahova 2014-2020 şi
a Planului de Acţiune pentru implementarea Strategiei judeţene Antidrog Prahova 2014-2016
Prin Hotărârea 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.
Strategia judeţeană Antidrog Prahova 2014-2020 şi Planul de Acţiune pentru
implementarea Strategiei judeţene Antidrog Prahova 2014-2016 au fost elaborate de Grupul
de lucru desfăşurat la nivelul Instituţiei Prefectului judeţului Prahova sub coordonarea
Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Prahova.
Obiectivele acestei strategii sunt:
- reducerea consumului şi dependenţei de droguri;
- reducerea disponibilităţii drogurilor pe piaţă;
- asigurarea cadrului necesar dialogului şi cooperării între instituţiile şi sectorul
neguvernamental implicate la nivel local în implementarea politicilor antidrog.
După elaborare, strategia şi planul de acţiune vor fi aprobate prin ordin al prefectului şi
hotărâre a consiliului judeţean.
Faţă de cele expuse, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre.
Şef Serviciu
Tincă Alina Georgiana
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ANEXA Nr. 1
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JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

La Hotărârea nr._____
Din data de ________

STRATEGIA JUDEŢEANĂ ANTIDROG
2014 - 2020
JUDEŢUL PRAHOVA
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I. INTRODUCERE
Prin Hotărârea 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.
Strategia Judeţeană Antidrog 2014-2020 reprezintă transpunerea la nivel judeţean a obiectivelor
stabilite la nivel european şi naţional în domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri şi constituie, împreună
cu Planurile de Acţiune aferente, documentele strategice de coordonare a întregii politici de luptă împotriva
traficului şi consumului de droguri la nivelul judeţului Prahova.
II.1. 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.
Orientarea politicii de răspuns la fenomenul drogurilor a fost influenţată în timp de tendinţele acestuia,
de concluziile studiilor, de rezultatele din practica specialiştilor, precum şi de societatea civilă, fapt care a
impus necesitatea unei reacţii instituţionale rapide şi eficiente. Aceste elemente au contribuit atât la
elaborarea primelor două strategii naţionale în domeniu, care au acoperit perioadele 2003-2004 şi 2005-2012,
cât şi la elaborarea şi implementarea planurilor de acţiune aferente, dar şi la elaborarea Strategiilor Judeţene
Antidrog din perioada 2005 – 2012 şi a planurilor de acţiune aferente.
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Deşi România continuă să se afle sub mediile europene, datele ultimelor studii efectuate de Agenţia
Naţională Antidrog indică o prevalenţă de-a lungul vieţii de 4,3% pentru orice tip de drog în populaţia
generală, în timp ce, în rândul populaţiei de elevi de 16 ani, acest tip de prevalenţă se situează la 10%, ceea
ce relevă creşteri semnificative ale consumului de droguri, la nivelul întregii populaţii, cu precădere în rândul
celei tinere.
Printre schimbările semnificative care au avut loc în ultimii anii şi care ar putea influenţa evoluţia
fenomenului drogurilor la nivelul judeţului Prahova, sunt de remarcat:
Modificări ale profilurilor consumatorilor de substanţe psihoactive;
 Apariţia şi răspândirea modelului policonsumului;
 Precocitatea în debutul în consum al drogurilor;
 Reducerea diferenţelor de consum dintre sexe, în special pentru consumul de canabis: se remarcă
scăderea raportului dintre prevalenţa consumului în rândul bărbaţilor şi cea în rândul femeilor;
 Existenţa unei relaţii foarte strânse între debutul precoce în consumul de droguri şi modelul
consumului recreaţional;
 Apariţia de noi substanţe psihoactive (SNPP) pe piaţa drogurilor, cu o accesibilitate şi o
disponibilitate foarte crescută;
 Schimbări în patologia asociată consumului de substanţe psihoactive, cauzate pe de o parte de
practicarea policonsumului, iar pe de altă parte de efectele încă necunoscute ale consumului de substanţe noi
cu proprietăţi psihoactive;
 Creşterea riscurilor asociate consumului de droguri, prin sporirea numărului de cazuri de
consumatori de droguri infectaţi cu HIV, HVC şi sau HVB, corelată cu reducerea serviciilor de asistenţă
specifică consumatorilor problematici (programele de schimb de seringi);
 Generalizarea traficului de droguri la nivel naţional, deşi există judeţe în care se înregistrează un
număr sensibil mai mare de cazuri (persoane arestate/condamnate, confiscări etc).
II.2. PREZENTAREA JUDEŢULUI PRAHOVA
Localizare geografică - Judeţul Prahova este situat la sud de curbura Munţilor Carpaţi, în zona de
Centru-Sud a României, fiind străbătut de meridianul de 26º est şi de paralela de 45º nord. Judeţul Prahova
ocupă o suprafaţă de 4.716 kmp, reprezentând 2% din teritoriul ţării.
Relieful judeţului Prahova este variat şi dispus în formă de amfiteatru, repartizat în mod armonios
munţi (26,2%), dealuri (36,5%) şi câmpii (37,3%). Între cel mai înalt punct - vârful Omu (2505m) şi cel mai
coborât, 70 m, este o diferenţă de nivel de 2435 m. Această structură de relief pune la dispoziţie resurse
dintre cele mai variate, de la: păduri de conifere, foioase şi păşuni alpine, până la viţă de vie, livezi şi culturi
de câmp.
Reţeaua hidrografică a judeţului Prahova - Datorită reliefului şi a poziţiei geografice, judeţul are o
reţea hidrografică densă, orientată de la nord la sud, ce se colectează în câteva râuri principale: Prahova,
Doftana, Teleajen, Cricov, Slanic. Râul Prahova, principalul curs de apă, care a dat şi numele judeţului,
străbate judeţul de la nord la sud pe o lungime de 193 km.
Clima judeţului Prahova este temperat-continentală. Temperatura medie anuală este de -2 ºC la
altitudini mari şi depăşeşte 10 ºC în regiunile joase din câmpie; cea mai călduroasă lună a anului este luna
iulie; cea mai rece lună este ianuarie.
Resursele naturale ale judeţului Prahova - Cele mai importante resurse sunt hidrocarburile şi
minereurile nemetalifere a căror exploatare şi prelucrare au contribuit la dezvoltarea industrială a judeţului
Prahova. Principalele resurse naturale ale judeţului Prahova: ţiţei şi gaze naturale, cărbune (lignit), nisip
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cuarţos, nisip bituminos, ghips, calcar, gresii şi conglomerate, marne, argile bentonitice, ape minerale bicarbonate, calcice,
Date demografice şi organizare administrativă1
Populaţia judeţului Prahova este de 762886 persoane, cu o densitate de cca.150 locuitori / km2, iar
gradul de urbanizare al judeţului Prahova fiind de aproape 50%. Judeţul Prahova este judeţul cu cea mai
numeroasă populaţie, după Municipiul Bucureşti, capitala României.
Structura administrativă a judeţului Prahova cuprinde 104 localităţi: 2 municipii (Ploieşti – reşedinţa
judeţului şi Câmpina), 12 oraşe şi 90 comune (care cuprind 405 sate), fiind judeţul cu cele mai multe
localităţi urbane din ţară.
Reşedinta judeţului este municipiul Ploieşti, situat la 60 km nord de Bucureşti, având o suprafaţă de
5828 ha şi o populaţie stabilă de 209945 persoane. Municipiul Ploieşti a fost atestat documentar în anul 1503
şi a fost declarat oraş în 1601, de către voievodul Mihai Viteazul.
LOCALITĂŢI

TOTAL

MASCULIN

FEMININ

TOTAL JUDEŢ
MUNICIPII ŞI ORAŞE
COMUNE

762886
374502
388384

369695
177990
191705

393191
196512
196679

Populaţia judeţului Prahova pe grupe de varstã
Indicatori
Populaţie rezidentă (stabilă)
total -numãr
- 0 - 4 ani
- 5 - 9 ani
-10-14 ani
-15-19 ani
-20-24 ani
-25-29 ani
-30-34 ani
-35-39 ani
-40-44 ani
-45-49 ani
-50-54 ani
-55-59 ani
-60-64 ani
-65-69 ani
-70-74 ani
-75-79 ani
-80-84 ani
-85 ani şi peste

2011
762886
36659
38226
37834
39087
48655
45843
55375
58703
74512
40590
50640
56202
47156
35289
37588
31265
18741
10521

Populaţia judeţului Prahova pe etnii
Indicatori
Populaţie rezidentă (stabilă)
total -numãr
-români
-maghiari
-germani
-romi
-evrei
-greci
-ruşi-lipoveni
-ucrainieni
-sârbi şi croaţi
-alte naţionalitãţi
-informaţie nedisponibilă

2011
762886
712886
447
149
17763
33
75
53
16
21
492
30951

Conform datelor furnizate de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova, structura populaţiei şcolare
din judeţul Prahova în anul şcolar 2013-2014 se prezintă astfel:
1. Total populaţie şcolară - 110.582 elevi, din care:
a. Număr preşcolari – 18.660
1

Conform rezultatelor Recensământului populaţiei și al locuinţelor din 20 octombrie 2011.
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b. Număr elevi învăţământ primar - 35.013
c. Număr elevi învăţământ gimnazial - 28.197
d. Număr elevi învăţământ liceal – 27.824
e. Număr elevi învăţământ profesional – 888
2. Reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat: 681 unităţi, din care:
a. Număr grădiniţe - 369 unităţi, din care 31 cu personalitate juridică
b. Număr şcoli primare – 58 unităţi – unităţi structuri
c. Număr şcoli gimnaziale – 206, din care 133 cu personalitate juridică
d. Număr colegii, licee – 47 + 1 Colegiul Militar Liceal ,,Dimitrie Cantemir’’ Breaza - toate cu
personalitate juridică.









Profilul economic al Judeţului Prahova
Industrie
Agricultură şi industrie alimentară
Construcţii
Turism
Comerţ
Servicii
Sistemul bancar
Produsul intern brut regional în anul 2011

Agricultură, silvicultură şi pescuit

-milioane lei preţuri curenteJudeţul PRAHOVA
764,0

Industria extractivă; industria prelucrătoare; producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică,
gaze, apă caldă şi aer condiţionat; distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de 9693,5
decontaminare
din care: industria prelucrătoare

7339,6

Construcţii
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi
depozitare; hoteluri şi restaurante
Informaţii şi comunicaţii
Intermedieri financiare şi asigurări
Tranzacţii imobiliare
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii
suport
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public; învăţământ; sănătate şi
asistenţă socială

1874,7

Activităţi culturale şi spectacole; reparaţii de produse de uz casnic şi alte servicii

534,2

Valoarea adaugată brută regională (VABR)
Produs intern brut regional (PIBR) - total
Notă: Datele sunt prezentate conform CAEN Rev.2.

1784,3
485,5
119,0
237,7
1054,6
1576,3

18123,8
20718,5

Şomajul în judeţul Prahova2
2

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Prahova
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Nr. şomeri indemnizaţi
Nr. şomeri neindemnizaţi
Total solicitanţi loc de muncă
Din care şomeri lungă durată

2013

Ian-apr. 2014

9189
8623
17812
4235

6551
8889
15440
3680

Repartizarea şomerilor

2013

Ian-apr. 2014

Urban
Rural

6713
11099

5605
9835

Localităţile din judeţul Prahova cu o rată înaltă a şomajului:
- Salcia
- Jugureni
- Păcureţi
- Şotriile
- Boldeşti – Grădiştea
Infrastructura de transport şi telecomunicaţii
Judeţul Prahova este un important nod atât de cale ferată cât şi de căi rutiere, fiind traversat de mari
axe rutiere spre Europa Centrală, Europa de Est, Rusia, Turcia şi Grecia. Judeţul beneficiază de peste 160 km
de cale ferată şi de aproximativ 2200 km drum rutier
In toate localităţile urbane şi în reşedinţele de comună din judeţul Prahova sunt instalate centrale telefonice
digitale, judeţul fiind racordat prin magistrale de fibră optică, la reţeaua interurbană şi internaţională.

-

Infrastructura medicală
În judeţul Prahova, unităţile medicale cu paturi sunt următoarele:
Spitalul de Ortopedie şi Traumatologie Azuga
Spitalul Orăşenesc Băicoi
Spitalul de Boli Pulmonare Breaza
Spitalul Municipal Câmpina
Spitalul de Pneumoftiziologie Drajna
Spitalul de Pneumoftiziologie Floreşti
Spitalul de Boli Infecţioase Ploieşti
Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti
Spitalul Orăşenesc Mizil
Spitalul Municipal Ploieşti
Spitalul de Obstetrică – Ginecologie Ploieşti
Spitalul de Pediatrie Ploieşti
Spitalul Orăşenesc Sinaia
Spitalul Orăşenesc Vălenii de Munte
Spitalul de Psihiatrie Voila
Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Buşteni
Spitalul General C.F. Ploieşti
S.C. Best Med Serv S.R.L. Boldeşti – Scăieni;
S.C. Darius Medical Center S.R.L. Plopeni
S.C. Spital Lotus S.R.L. Ploieşti
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-

S.C. Wia - Kineto S.R.L. Slănic Prahova
S.C. Dentirad Hospital S.R.L. Plopeni
S.C. Premium Medical Clinic S.R.L. Ploieşti.

Date privind infrastructura de turism din judeţul Prahova
Structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică (la 31 iulie)
- număr2012
Unităţi de cazare turistică – total
din care:
Hoteluri *
Hosteluri
Moteluri
Vile turistice
Cabane turistice
Pensiuni turistice
Pensiuni agroturistice
Bungalouri
Tabere de elevi şi preşcolari
* inclusiv hoteluri apartament şi hoteluri pentru tineret

262
76
5
15
35
12
83
32
1
3

Capacitatea şi activitatea de cazare turistică (la 31 iulie)
2012
Capacitatea de cazare turistică existentă total - locuri
- în hoteluri*
-hosteluri
-moteluri
-vile turistice
-cabane turistice
-pensiuni turistice
-pensiuni agroturistice
-bungalouri
-tabere de elevi şi preşcolari
Sosiri ale turiştilor cazaţi - mii pers.
Înnoptări în structurile de cazare turistică - mii pers.
Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare - %
* inclusiv hoteluri apartament şi hoteluri pentru tineret

11114
6694
309
678
773
446
1607
445
8
154
372
910
23,2
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II.3. Informaţii despre traficul şi consumul ilicit de droguri la nivelul judeţului Prahova
Conform datelor puse la dispoziţie de către Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Ploieşti şi Brigada de Combatere a
Criminalităţii Organizate Ploieşti traficul şi consumul ilicit de droguri pe raza judeţului Prahova se
află într-un trend ascendent, de la an la an observându-se creşteri la majoritatea indicatorilor statistici,
în special sub aspectul persoanelor cercetate, a celor trimise în judecată, reţinute şi arestate preventiv,
precum şi a cantităţilor de droguri confiscate.
Din analiza dosarelor penale pe linia antidrog finalizate de la începutul anului 2013 până în
prezent, rezultă că principalul drog traficat şi consumat pe raza judeţului Prahova este cannabisul, drog
de risc ce se consumă prin fumare, manifestându-se o creştere a ponderii cannabisului cultivat indigen.
Deşi fenomenul substanţelor psihoactive de tip nou („etnobotanice”) nu se mai situează la
nivelul anilor precedenţi, mai ales datorită închiderii “de facto” a aşa-ziselor “magazine de vise”,
problematica pe acest segment continuă să se manifeste, aceste substanţe fiind comercializate ca şi
drogurile clasice şi consumate în majoritatea cazurilor prin fumare.
Media de vârstă a persoanelor cercetate este de 18-25 de ani, o parte dintre consumatori fiind
elevi sau studenţi, consumul realizându-se uneori în unităţile de învăţământ. În legătură cu acest
aspect, un lucru pozitiv este faptul că grupările infracţionale destructurate în perioada susmenţionată nu acţionau cu preponderenţă în unităţi de învăţământ sau în zona adiacentă acestora,
existând doar conexiuni relativ izolate ale celor implicaţi cu aceste unităţi, în special sub aspectul
consumului.
Ca şi cauze identificate, generatoare de infracţionalitate în domeniu, se evidenţiază
deprecierea relaţiilor din interiorul unor familii, anturajul, teribilismul şi curiozitatea aferentă
imaturităţii, lipsa de educaţie, condiţiile socio-economice actuale, dorinţa unor câştiguri facile, etc.
Traficul şi consumul de droguri ca fenomen se manifestă atât în mediul urban, cât şi în cel
rural, principalele zone cu risc în domeniu fiind municipiile Ploieşti şi Câmpina, precum şi staţiunile
situate pe Valea Prahovei.
Din punct de vedere statistic, principalul indicator al activităţii de cercetare penală este
reprezentat de numărul cauzelor penale trimise spre judecare instanţelor, de la începutul anului 2013 şi
până în prezent fiind întocmite un număr de 26 rechizitorii pe linia antidrog, în care au fost constatate
un număr de 321 infracţiuni, defalcate după cum urmează:
- 300 infracţiuni prevăzute de Legea nr. 143/2000, din care:
- 95 de infracţiuni de trafic de droguri;
- 192 de infracţiuni de deţinere de droguri pentru consum;
- 13 infracţiuni de introducere în ţară de droguri;
- 12 infracţiuni de efectuare a unor operaţiuni ilicite cu substanţe psihoactive noi, prevăzute de
Legea nr. 194/2011;
- 3 infracţiuni de constituire şi asociere la un grup infracţional organizat, prevăzute de Legea
nr. 39/2003;
- 6 infracţiuni prevăzute de alte acte normative;
În total au fost cercetate un număr de 215 persoane, fiind trimişi în judecată un număr de 74
inculpaţi, 49 dintre aceştia aflându-se în stare de arest preventiv.
Din numărul total de persoane cercetate 204 reprezintă consumatori de droguri, 20 fiind
minori.
Sub aspectul drogurilor confiscate, situaţia se prezintă astfel:
Cannabis – circa 14 kg (drog de risc, cu incidenţă foarte mare pe plan local, sursele de aprovizionare
fiind externe – Spania/ Italia sau interne - culturi indoor);
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Substanţe psihoactive noi (“etnobotanice”) – peste 2 kg de materie vegetală şi substanţe pulverulente,
ambalate pentru vânzare şi vrac;
MDMA – 405 comprimate;
Ciuperci halucinogene – circa 80 grame (drog de mare risc apărut recent pe piaţa locală);
Rezină de cannabis - circa 60 grame (drog de risc apărut pe piaţa locală prin introducere în ţară de pe
piaţa spaniolă, în jud. Prahova neexistând specialişti care să deţină tehnologia necesară de preparare);
Cocaină – 6,59 grame (drog de mare risc destinat în general vip-urilor datorită preţului mare per
gram);
Heroină – 1,75 grame (drog de mare risc intrat pe piaţa locală prin cercetări extinse pe piaţa
drogurilor din mun. Bucureşti, unde se comercilizează cantităţi importante);
Mefedronă – 0,53 grame (drog de mare risc, sursele de aprovizionare fiind externe - China);
Ketamină – circa 4 ml (drog de risc procurat îndeosebi din sectorul sanitaro-veterinar, pe plan local
fiind rar la comercializare);
Specialiştii Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Prahova oferă servicii de
evaluare şi consiliere a persoanelor condamnate pentru infracţiuni prevăzute de Legea nr.143/2000
privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri aflate în evidenţa Serviciului
de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Prahova, precum şi pentru persoanele declarate consumatoare de
droguri aflate în arest preventiv sau private de libertate în penitenciare de pe raza judeţului Prahova.
În judeţul Prahova funcţionează două unităţi de detenţie: Penitenciarul Ploieşti şi Penitenciarul
Târgşor. În perioada de referinţă ianuarie 2013 – aprilie 2014, în cele două penitenciare nu au fost
înregistrate capturi de droguri. În Penitenciarul Târgşor, în luna aprilie 2014, numărul deţinutelor
cunoscute cu antecedente în consumul de droguri este de 124.
În Penitenciarul Ploieşti, numărul mediu lunar de persoane private de libertate declarate
consumatoare de droguri pentru anul 2013 este 14,5, iar pentru anul 2014 8,5.
Conform datelor furnizate de Direcţia de Sănătate Publică Prahova în perioada ianuarie
2013 – martie 2014 au fost raportate:
- 242 de pacienţi admişi la tratament ca urmare a consumului de droguri;
- 242 de urgenţe medicale datorate consumului de droguri
În perioada de referinţă nu au fost înregistrate decese datorate consumului de droguri şi bolnavi
cu boli infecţioase asociate consumului de droguri.
La nivelul Spitalului de Psihiatrie Voila, în perioada ianuarie 2013 – aprilie 2014 au fost
internaţi bolnavi cu probleme asociate abuzului de substanţe, după cum urmează:
- Sindrom de dependenţă de alcool – 113 persoane
- Sindrom de dependenţă de cofeină – 19
- Sindrom de dependenţă de tutun – 90
- Dependenţă la benzodiazepine – 1
- Dependenţă la canabis – 2
- Dependenţă la substanţe noi cu proprietăţi psihoactive (etnobotanice) – 2
- Dependenţă la substanţe volatile – 1
- Dependenţă la narcotice - 1
- Dependenţă la marijuana – 3

II.4. Partenerii care se implică în activităţi de reducere a cererii şi ofertei de droguri
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Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog (C.P.E.C.A.) Prahova funcţionează în
cadrul Centrului Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Ploieşti. Atribuţiile C.P.E.C.A.
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.
Conform acestor atribuţii, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Prahova
asigură funcţiile principale ale Agenţiei Naţionale Antidrog la nivelul judeţului Prahova, pe baza
documentelor programatice, coordonează şi monitorizează proiectele şi activităţile desfaşurate de către
instituţiile publice şi societatea civilă ce au competenţe în domeniu, elaborează studii ştiinţifice şi
dezvoltă servicii comunitare integrate de prevenire şi asistenţă.
În organigrama C.P.E.C.A. Prahova sunt cuprinse funcţii în domeniul reducerii cererii de
droguri precum şi în cel asistenţei consumatorilor de droguri, respectiv:
a. 3 specialişti prevenire
b. 1 asistent social
c. 1 medic
d. 1 psiholog
Autorităţile şi instituţiile publice locale implicate în activităţile de reducere a cererii şi ofertei
de droguri cuprinse în Planul de Acţiune 2014 – 2016 pentru implementarea Strategiei Judeţene
Antidrog Prahova 2014 – 2020 sunt:
 Instituţia Prefectului Judeţul Prahova
 Consiliul Judeţean Prahova
 Primarii şi Consiliile locale din judeţul Prahova
 Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Ploieşti
 Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti
 Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova
 Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Prahova
 Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Prahova
 Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova
 Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Prahova
 Casa Corpului Didactic Prahova
 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova
 Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Prahova
 Direcţia de Sănătate Publică Prahova
 Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Ploieşti
 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Prahova
 Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova
 Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti
 Universitatea „Gheorghe Bariţiu” Braşov – Centrul Teritorial Ploieşti
 Penitenciarul Ploieşti
 Penitenciarul Târgşor
 Centrul Judeţean de Cultură Prahova
În implementarea activităţilor prevăzute în Planurile de acţiune aferente Strategiei Judeţene
Antidrog – Prahova 2014 – 2020 vor mai fi atraşi reprezentanţi ai societăţii civile (ONG-uri), ai
cultelor religioase şi, după caz, ai mediului de afaceri din judeţul Prahova.
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II.5. Identificarea problemelor prioritare legate de traficul şi consumul de droguri la nivelul
judeţului Prahova
- Scăderea vârstei de debut a consumului de droguri legale şi ilegale.
- Creşterea numărului de consumatori de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive.
- Alocarea unui buget redus din partea autorităţilor publice locale pentru iniţierea şi
implementarea de proiecte specifice reducerii cererii de droguri (prevenire şi asistenţă
integrată).
- Absenţa ONG-urilor cu care activează în domeniul prevenirii consumului de droguri.
- Lipsa ONG-urilor care să sprijine activităţile de asistenţă a consumatorilor de droguri
(comunităţi terapeutice, centre de zi, de noapte etc.)
- Schimbarea legislaţiei şi intrarea în vigoare a noului Cod Penal.
- Lipsa fondurilor necesare realizării unor studii locale care să reflecte cât mai exact situaţia
consumului de droguri la nivelul judeţului Prahova.
- Lipsa testelor pentru depistarea consumului de droguri (teste de salivă şi de urină).
- Dificultăţi în acordarea de servicii complete de asistenţă cauzate de numărul redus al
personalului specializat ce activează în unităţile publice de sănătate.
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;
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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;
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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;
15

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
Problema consumului de droguri, atât legale cât şi ilegale, constituie şi la nivelul judeţului
Prahova o provocare cu implicaţii în domeniul social, al sănătăţii publice şi în cel juridic, iar tendinţele
recente, cum ar fi consumul de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive, continuă să genereze dezbateri
şi preocupări la toate nivelurile societăţii.
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 Judeţeană Antidrog 2014-2020 şi Planul de acţiune aferent pentru perioada 2014 –
2016 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:
- extinderea rapidă a consumului de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive;
- dinamica pieţelor drogurilor, generată inclusiv de utilizarea internetului ca mijloc de
distribuţie a drogurilor;
- necesitatea dezvoltării serviciilor de reducere a cererii;
Strategia judeţeană asigură cadrul implementării 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 reducerii cererii şi ofertei de droguri, concomitent cu dezvoltarea
coordonării şi cooperării la nivel local, informarea şi evaluarea în domeniu, vizează atingerea
următoarelor obiective generale, după cum urmează:
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.
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PARTEA V. PRINCIPII GENERALE
În implementarea Strategiei Judeţene Antidrog Prahova 2014-2020 vor fi respectate principiile
stabilite şi de Strategia Naţionaă Antidrog 2014 – 2020, respectiv:
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 Judeţeană 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 VI.1. REDUCEREA CERERII DE DROGURI
CAPITOLUL A - Prevenirea consumului de droguri
SECŢIUNEA A.1. Prevenirea în scoală - Obiective specifice:
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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 A.2. 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 A.3. 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 A.4. 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;
3. Creşterea nivelului de implicare a mediilor de comunicare în masă în promovarea şi
susţinerea programelor de prevenire a consumului de droguri.
CAPITOLUL B - Asistenţa consumatorilor de droguri
SECŢIUNEA B.1. Identificarea, atragerea si motivarea consumatorilor de droguri în
vederea includerii în serviciile de asistenţă specializată - Obiective specifice:
1. 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;
2. 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;
3. Dezvoltarea capacităţii de răspuns interinstituţional a serviciilor sociale, serviciilor juridice,
serviciilor de urgenţă, unităţilor de poliţie şi de arest, evidenţa populaţiei, în vederea optimizării
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intervenţiilor adresate consumatorilor de droguri care nu sunt incluşi în programele specializate de
asistenţă;
4. Creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a consumatorilor de droguri,
precum şi dezvoltarea de intervenţii adecvate în vederea prevenirii deceselor sau bolilor infecţioase
asociate consumului de droguri.
SECŢIUNEA B.2. Asistenţa specializată în vederea integrării sociale a consumatorilor de
droguri - Obiective specifice:
1. Dezvoltarea politicilor adecvate standardelor de calitate în vederea asigurării accesului în
circuitul integrat de asistenţă a consumatorilor şi a consumatorilor dependenţi de droguri;
2. 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;
3. Dezvoltarea politicilor adecvate nevoilor şi particularităţilor copiilor consumatori de droguri,
în vederea identificării timpurii şi asigurării accesului în circuitul integrat de asistenţă;
4. Consolidarea şi diversificarea serviciilor din cadrul circuitului integrat de asistenţă, adresate
persoanelor consumatoare de droguri aflate în sistemele privative de libertate
5. 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 VI.2. REDUCEREA OFERTEI DE DROGURI
Obiectiv specific:
1. Cunoaşterea dimensiunii ofertei de droguri la nivel local
2. Îmbunătăţirea capacităţii de reacţie a structurilor ce acţionează pe linia combaterii traficului
şi consumului de droguri
PARTEA VI.3. 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. Reducerea timpului instituţional de răspuns la problemele specifice apărute
4. Creşterea vizibilităţii şi credibilităţii instituţiilor statului şi a implicării societăţii civile
5. Valorificarea eficientă a resurselor umane, financiare şi logistice
6. Îmbunătăţirea calităţii actului profesional al tuturor categoriilor de specialişti cu atribuţii în
domeniul drogurilor şi domenii conexe prin formare de bază şi continuă
PARTEA VI.4. INFORMARE ŞI EVALUARE
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;
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2. Dezvoltarea unei baze unitare de date la nivel local, în domeniul reducerii cererii şi ofertei de
droguri;
3. Consolidarea sistemului de raportare şi evaluarea a măsurilor din planul de acţiune privind
reducerea cererii şi ofertei de droguri;
4. 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 Judeţene Antidrog Prahova 2014-2020
cuprind activităţile concrete şi indicatorii cantitativi şi calitativi aferenţi fiecărei acţiuni asumate de
instituţiile responsabile.
PARTEA IX: IMPLICAŢII PENTRU BUGET
Finanţarea activităţilor prevăzute în Planurile de Acţiune pentru implementarea Strategiei Judeţene
Antidrog Prahova 2014-2020se va realiza prin:
1. Bugetele anuale ale instituţiilor implicate la nivel local, potrivit obiectivelor şi priorităţilor
stabilite de acestea;
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 Judeţeană Antidrog Prahova 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 Judeţene Antidrog Prahova 2014-2020 va fi efectuată prin colectarea
periodică şi sistematică de date cu privire la stadiul realizării activităţilor din Planurile de acţiune, prin
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog şi la solicitarea Agenţiei Naţionale Antidrog.
Evaluarea va fi folosită ca un instrument important pentru planificarea viitoare. Evaluarea se va
realiza 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).
20

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

ANEXA Nr. 2
La Hotărârea nr._____
Din data de ________

PLANUL DE ACŢIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI JUDEŢENE ANTIDROG PRAHOVA
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.
SECŢIUNEA A1: Prevenirea în şcoală
Termen de
Termen de
Obiective specifice
Activităţi
Rezultate
Indicatori de evaluare
Responsabili
evaluare
finalizare
1. Creşterea nivelului de 1.1. Implementarea unui Minim 1 proiect de -Număr de cursuri de
- Centrul de Prevenire, Evaluare și
informare, educare şi proiect de formare în
formare
Consiliere Antidrog Prahova
formare organizate
conştientizarea
domeniul adicţiilor destinat
- Inspectoratul Şcolar Județean
-Număr de participanţi la
Decembrie
Anual
populaţiei şcolare în personalului didactic din
Prahova
formare
2016
vederea neînceperii învăţământul preuniversitar
- Centrul Judeţean de Resurse şi
-Aria de acoperire a
consumului de droguri,
Asistenţă Educaţională Prahova
proiectului
în cadrul programelor
- Casa Corpului Didactic Prahova
şcolare, extraşcolare şi 1.2. Organizarea la nivel Minim 1 seminar -Număr de seminarii
- Centrul de Prevenire, Evaluare și
de petrecere a timpului local a unor seminarii cu
anual
Consiliere Antidrog Prahova
organizate
liber
tema „Bune practici în
- Inspectoratul Şcolar Județean
-Număr de participanţi
prevenirea consumului de
Prahova
-Număr de materiale
Decembrie
droguri în mediul şcolar”.
Anual
- Centrul Judeţean de Resurse şi
informative realizate
2016
Asistenţă Educaţională Prahova
- Casa Corpului Didactic Prahova
- Autoritățile administrației publice
locale
1.3. Implementarea la nivel Minim 1 proiect de -Aria de acoperiere a
- Centrul de Prevenire, Evaluare și
Decembrie
local a unui proiect, de intervenţie timpurie proiectului
Consiliere Antidrog Prahova
Anual
2016
intervenţie timpurie în mediul în mediul preşcolar -Număr de beneficiari
- Inspectoratul Şcolar Județean
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preşcolar, prin creşterea
influenţei
factorilor
de
protecţie
şi
scăderea
influentei factorilor de risc.

direcţi
-Număr beneficiari
indirecţi

1.4. Implementarea unui Minim 1 proiect de
proiect local de educaţie educaţie nonformală
nonformală, în vederea adresate elevilor de
dezvoltării personalităţii de tip
gimnaziu
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.
1.5. Dezvoltarea la nivel local
1 proiect de
a unui proiect de informare, informare, educare,
educare, conştientizare cu conştientizare
privire la consumul de tutun,
alcool, droguri şi substanţe
noi cu proprietăţi psihoactive,
adresate
elevilor
din
învăţământul preuniversitar

-Aria de acoperiere a
proiectului
-Număr de beneficiari
direcţi
-Număr de parteneriate
încheiate
-Număr de beneficiari
indirecţi
-Număr de materiale
informative distribuite

1.6. Implementarea la nivel

-Număr sesiuni formare

1 proiect

-Aria de acoperire
-Număr de beneficiari
direcţi
-Număr de beneficiari
indirecţi
-Număr de materiale
informative distribuite

Anual

Decembrie
2016

Anual

Decembrie
2016

Anual

Decembrie

Prahova
- Centrul Judeţean de Resurse şi
Asistenţă Educaţională Prahova
- Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Prahova
- Autoritățile administrației publice
locale
- Centrul de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antidrog Prahova
- Inspectoratul Şcolar Județean
Prahova
- Centrul Judeţean de Resurse şi
Asistenţă Educaţională Prahova
- Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Prahova
- Autoritățile administrației publice
locale

- Centrul de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antidrog Prahova
- Inspectoratul Şcolar Județean
Prahova
- Centrul Judeţean de Resurse şi
Asistenţă Educaţională Prahova
- Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Prahova
- Autoritățile administrației publice
locale
- Inspectoratul de Poliţie Judeţean
Prahova
- Inspectoratul de Jandarmi Judeţean
Prahova
- Centrul de Prevenire, Evaluare și
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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.

1.7. 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

organizate
-Număr de elevi formaţi
-Aria de acoperire
-Număr parteneriate
încheiate

1 proiect

-Număr de activități
organizate
-Număr de beneficiari
direcţi
-Număr de beneficiari
indirecți
-Aria de acoperire
-Număr parteneriate
încheiate
-Număr materiale
informative distribuite

2016

Anual

Decembrie
2016

Consiliere Antidrog Prahova
- Inspectoratul Şcolar Județean
Prahova
- Centrul Judeţean de Resurse şi
Asistenţă Educaţională Prahova
- Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Prahova
- Autoritățile administrației publice
locale
- Direcţia Judeţeană pentru Sport şi
Tineret Prahova
- Societatea civilă
- Centrul de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antidrog Prahova
- Inspectoratul Şcolar Județean
Prahova
- Autoritățile administrației publice
locale
- Direcţia Judeţeană pentru Sport şi
Tineret Prahova
- Inspectoratul Judeţean de Poliţie
Prahova
- Inspectoratul de Jandarmi Judeţean
Prahova
- Direcţia de Sănătate Publică Prahova
- societatea civilă
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1.8. Implementarea unui
proiect local de prevenire a
consumului de droguri și de
substanță noi cu proprietăți
psihoactive
în
mediul
universitar.

1 proiect

2. Creşterea nivelului de 2.1. Implementarea, în rândul O campanie de
informare, sensibilizare populaţiei şcolare, a unei
prevenire a
şi conştientizare a campanii
naţionale
de consumului de
populaţiei şcolare în prevenire (cu o componentă substanţe noi cu
vederea evitării
media) a consumului de
proprietăţi
transformării consumului substanţe noi cu proprietăţi
psihoactive
experimental şi
psihoactive.
ocazional în consum
regulat, în cadrul
programelor şcolare,
extraşcolare şi de
petrecere a timpului liber 2.2. Implementarea la nivel O campanie de
local, în rândul populaţiei
prevenire a
şcolare, a unei campanii consumului de
naţionale de prevenire (cu o
canabis
componentă
media)
a
consumului de canabis.

2.3. Implementarea în rândul
populaţiei şcolare a unei

O campanie
naţională de

-Număr de activități
organizate
-Număr de beneficiari
direcţi
-Număr de beneficiari
indirecți
-Aria de acoperire
-Număr parteneriate
încheiate
-Număr materiale
informative distribuite
-Aria de acoperire
-Număr de beneficiari
direcţi
-Număr de beneficiari
indirecţi
-Număr de materiale de
campanie distribuite
-Număr sesiuni/întâlniri
-Număr de parteneriate
-Număr apariţii
TV/articole presă scrisă
-Aria de acoperire
-Număr de beneficiari
direcţi
-Număr de beneficiari
indirecţi
-Număr de materiale de
campanie distribuite
-Număr sesiuni/întâlniri
-Număr de parteneriate
-Număr apariţii
TV/articole presă scrisă
-Aria de acoperire
-Număr de beneficiari

Anual

Decembrie
2016

Decembrie
2014

Decembrie
2014

Decembrie
2015

Decembrie
2015

Decembrie
2016

Decembrie
2016

- Centrul de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antidrog Prahova
- Inspectoratul Judeţean de Poliţie
Prahova
- Universitatea Petrol – Gaze din
Ploiești
- Universitatea „Gheorghe Barițiu”
Brașov – Centrul Teritorial Ploiești
- Autoritățile administrației publice
locale
- ONG-uri de/pentru studenți
- Centrul de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antidrog Prahova
- Inspectoratul Şcolar Județean
Prahova
- Autoritățile administrației publice
locale
- trusturile mass-media locale
- ONG-uri

- Centrul de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antidrog Prahova
- Inspectoratul Şcolar Județean
Prahova
- Autoritățile administrației publice
locale
- trusturile mass-media locale
- ONG-uri

- Centrul de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antidrog Prahova
24

campanii
naţionale
de prevenire în funcţie
prevenire (cu o componentă
de rezultatele
media) în funcţie de studiului ESPAD
rezultatele studiului ESPAD
din 2015.

2.4. Implementarea unui
proiect de prevenire selectivă
a consumului de droguri,
adresate grupurilor la risc
(elevi cu părinţi dependenţi
de tutun, alcool şi droguri,
elevi din familii cu statut
socio - economic scăzut,
elevi cu risc de abandon
şcolar,
elevi
cu
comportament deviant etc).

1 proiect

direcţi
-Număr de beneficiari
indirecţi
-Număr de materiale de
campanie distribuite
-Număr sesiuni/întâlniri
-Număr de parteneriate
-Număr apariţii
TV/articole presă scrisă
-Număr de activități
organizate
-Număr de beneficiari
direcţi
-Număr de beneficiari
indirecți
-Aria de acoperire
-Număr parteneriate
încheiate
-Număr materiale
informative distribuite

- Inspectoratul Şcolar Județean
Prahova
- Autoritățile administrației publice
locale
- trusturile mass-media locale
- ONG-uri

Anual

Decembrie
2016

- Centrul de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antidrog Prahova
- Inspectoratul Şcolar Județean
Prahova
- Centrul Judeţean de Resurse şi
Asistenţă Educaţională Prahova
- Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Prahova
- Inspectoratul Judeţean de Poliţie
Prahova
- Direcţia de Sănătate Publică Prahova
- Agenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă Prahova
- autoritățile administrației publice
locale
- societatea civilă
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2.5. Implementarea la nivel
1 proiect de
local a unui proiect de prevenire indicată a
prevenire selectivă, cu o consumului de
componentă
indicată
a
droguri
consumului
de
droguri
adresat
elevilor
din
învăţământul preuniversitar,
aflaţi la debutul consumului
de tutun, alcool, droguri şi
substanţe noi cu proprietăţi
psihoactive

-Aria de acoperire
-Număr de beneficiari
direcţi
-Număr de beneficiari
indirecţi
-Număr de materiale
informative distribuite
-Număr de parteneriate
-Număr sesiuni/întâlniri

Anual

Decembrie
2016

- Centrul de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antidrog Prahova
- Inspectoratul Şcolar Județean
Prahova
- Centrul Judeţean de Resurse şi
Asistenţă Educaţională Prahova
- Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Prahova
- Inspectoratul Judeţean de Poliţie
Prahova
- Direcţia de Sănătate Publică Prahova
- Autoritățile administrației publice
locale
- societatea civilă

SECŢIUNEA A 2: Prevenirea în familie
Obiective specifice

Activităţi

Rezultate

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

1.1. Implementarea unei
campanii naţionale de
informare, educare şi
conştientizare a familiilor

O campanie
naţională

1.2 Implementarea unei
campanii
locale
de
prevenire
indicată
adresată
mamelor
consumatoare de droguri.

Minim 1
campanie
desfășurată

Indicatori de evaluare
-Aria de acoperire
-Număr de beneficiari
direcţi
-Număr de beneficiari
indirecţi
-Număr de materiale
informative distribuite
-Număr de parteneriate
-Număr sesiuni/întâlniri
-Număr apariţii TV/presă
scrisă
-Aria de acoperire
-Număr de beneficiari
direcţi
-Număr de beneficiari
indirecţi
-Număr de materiale

Termen de
evaluare

2015

Anual

Termen de
finalizare

Decembrie
2015

Decembrie
2016

Responsabili
- Centrul de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antidrog Prahova
- Autoritățile administrației publice locale
- Direcția de Sănătate Publică Prahova
- societatea civilă

- Centrul de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antidrog Prahova
- Autoritățile administrației publice locale
- Penitenciarul Târgșor
- Direcția de Sănătate Publică Prahova
- ONG-uri
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2. Dezvoltarea rolului
proactiv al familiilor în viaţa
copiilor în vederea formării
sau întăririi abilităţilor
pentru creşterea influenţei
factorilor de protecţie

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

1 proiect

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

1 proiect

informative distribuite
-Număr de parteneriate
-Număr sesiuni/întâlniri
-Număr apariţii TV/presă
scrisă
- Aria de acoperire
- Număr de beneficiari
direcţi
- Număr de beneficiari
indirecţi
- Număr de parteneriate
încheiate
- Număr sesiuni/întâlniri

- Trusturi mass media

- Centrul de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antidrog Prahova
- Autoritățile administrației publice locale
- Inspectoratul Şcolar Județean Prahova
- Centrul Judeţean de Resurse şi
Asistenţă Educaţională Prahova
- Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului Prahova
- Societatea civilă
- Centrul de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antidrog Prahova
- Autoritățile administrației publice locale
- Centrul Judeţean de Resurse şi
Asistenţă Educaţională Prahova
- Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului Prahova
- Societatea civilă

Anual

Decembrie
2016

- Aria de acoperire
- Număr sesiuni/întâlniri
- Număr de beneficiari
direcţi
- Număr de beneficiari
indirecţi
- Număr de parteneriate
încheiate

Anual

Decembrie
2016

Indicatori de evaluare

Termen de
evaluare

Termen de
finalizare

Responsabili

Decembrie
2015

- Centrul de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antidrog Prahova
- Autoritățile administrației publice locale
- Instituţia Prefectului din județul Prahova
- Direcția Generală de Asistență Socială

SECŢIUNEA A3: Prevenire comunitară
Obiective specifice
1. Reducerea influenţei
factorilor de risc şi
dezvoltarea influenţei
factorilor de protecţie în
cadrul grupurilor

Activităţi

Rezultate

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

-Număr de proiecte
-Număr de sesiuni/întâlniri
-Număr de parteneriate
-Număr de beneficiari
direcţi

Decembrie
2015
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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

-Număr de beneficiari
indirecţi
-Număr de materiale
informative distribuite

2.1. Implementarea unei
campanii naţionale de
prevenire a consumului de
droguri, inclusiv alcool, la
locul de muncă.

1 campanie
naţională

2.2. Implementarea unor Minimum 2
proiecte
locale
de proiecte locale
prevenire a consumului de
alcool la locul de muncă în
ariile geografice cu o
prevalenţă
ridicată
a
consumului.
3. Adoptarea unui stil de 3.1. Implementarea unor

2 proiecte

-Număr de proiecte
-Număr de categorii
profesionale beneficiare
-Număr de beneficiari
direcţi
-Număr de beneficiari
indirecţi
-Număr de materiale
distribuite
-Număr de apariţii
TV/presă scrisă
-Număr de parteneriate
-Număr de agenţi
economici beneficiari
-Număr de proiecte
-Aria de acoperire
-Număr de beneficiari
indirecţi
-Număr de parteneriate
-Număr de sesiuni/întâlniri
-Număr de materiale
informative distribuite
-Număr de proiecte

Decembrie
2016

Decembrie
2016

Anual

Decembrie
2016

Anual

Decembrie

și Protecția Copilului Prahova
- Inspectoratul Judeţean de Poliție
Prahova
- Direcţia de Sănătate Publică Prahova
- Penitenciarul Ploiești
- Penitenciarul Târgșor
- Agenția Națională Împotriva Traficului
de Persoane – Centrul Regional Ploiești
- Agenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă Prahova
- Societatea civilă
- Centrul de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antidrog Prahova
- Autoritățile administrației publice locale
- Instituţia Prefectului din județul Prahova
- Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului Prahova
- Inspectoratul Judeţean de Poliție
Prahova
- Direcţia de Sănătate Publică Prahova
- Agenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă Prahova
- Inspectoratul Teritorial de Muncă
Prahova
- mass media locală
- Societatea civilă
- Centrul de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antidrog Prahova
- Autoritățile administrației publice locale
- Instituţia Prefectului din județul Prahova
- Agenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă Prahova
- Societatea civilă
- mass media locală
- Centrul de Prevenire, Evaluare și
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viaţă sănătos la nivelul
populaţiei generale, ca
alternativă la consumul de
droguri, în cadrul
programelor de petrecere
a timpului liber

proiecte
locale
de
prevenire a consumului de
droguri,
în
spaţii
recreaţionale (cluburi, săli
de sport, parcuri etc.)

3.2. Implementarea, la
nivel județean, a unui
proiect
naţional
de
prevenire
universală,
centrat pe programele de
petrecere a timpului liber,
ca alternativă la consumul
de droguri.

2016

-Aria de acoperire
-Număr de beneficiari
direcţi
-Număr de beneficiari
indirecţi
-Număr de parteneriate
-Număr de materiale
informative
-Număr sesiuni/întâlniri
Un proiect

-Număr de proiecte
-Aria de acoperire
-Număr de beneficiari
direcţi
-Număr de beneficiari
indirecţi
-Număr de parteneriate
-Număr de materiale
informative distribuite
-Număr sesiuni/întâlniri

Anual

Decembrie
2016

Termen de
evaluare

Termen de
finalizare

Consiliere Antidrog Prahova
- Inspectoratul Şcolar Județean Prahova
(inclusiv Palate ale Copiilor)
- Direcţia Judeţeană pentru Sport şi
Tineret Prahova
- Inspectoratul de Jandarmi Judeţean
Prahova
- Inspectoratul Judeţean de Poliţie
Prahova
- Autoritățile administrației publice locale
- Centrul de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antidrog Prahova
- Direcția Județeană pentru Sport și
Tineret Prahova
- Autoritățile administrației publice locale
- Instituţia Prefectului Județului Prahova
- Centrul Județean de Cultură Prahova
- Societatea civilă

SECŢIUNEA A4: Campanii de reducere a cererii de droguri
Obiective specifice

Activităţi

Rezultate

Indicatori de evaluare

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

1.1. Implementarea, la nivel
local, a unei campanii
naţionale
media
de
sensibilizare, conştientizare
şi informare, adresată
populaţiei
generale,
referitoare la consumul de
droguri şi efectele acestuia.
1.2. Implementarea unei
campanii
locale
de
prevenire a consumului de

1 campanie

-Aria de acoperire
-Număr de apariții massmedia

1 campanie

-Aria de acoperire
-Număr de beneficiari
direcţi

Anual

Decembrie
2016

Anual

Decembrie
2016

Responsabili
- Centrul de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antidrog Prahova
- Societatea civilă
- mass-media locală

- Centrul de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antidrog Prahova
- Agenția Județeană pentru Ocuparea
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droguri
adresate
persoanelor care solicită
încheierea unor contracte
de muncă în afara
României, persoane aflate
în
evidenţa
Agenţiei
Naţionale pentru Ocuparea
Forţei de Muncă
2. Creşterea nivelului de 2.1. Implementarea, la
informare şi sensibilizare a nivelul județului Prahova, a
populaţiei generale cu unei campanii naţionale
privire la aspectele
media de sensibilizare a
medicale, psihologice şi populaţiei generale având
sociale ale consumului si ca scop de stigmatizarea
dependenţei de droguri în consumatorilor de droguri.
vederea diminuării
stigmatizării şi
marginalizării sociale a
consumatorilor de droguri 2.2. Implementarea în
județul Prahova a unei
campanii de informare a
populaţiei generale privind
serviciile integrate de
prevenire şi asistenţă.

3. Creşterea nivelului de
implicare a mediilor de
comunicare în masă în
promovarea şi susţinerea
programelor de prevenire
a consumului de droguri

3.1. Realizarea de activităţi
de informare şi formare în
adicţii
adresate
reprezentanţilor
massmedia

1 campanie
naţională

1 campanie

2 activităţi

-Număr de beneficiari
indirecţi
-Număr de parteneriate
-Număr de sesiuni/întâlniri
-Număr de materiale
promoţionale distribuite

Forței de Muncă Prahova
- Agenția Națională Împotriva Traficului
de Persoane – Centrul Regional Ploiești
- Autoritățile administrației publice locale
- societatea civilă

-Număr de beneficiari
direcţi
-Număr de beneficiari
indirecţi
-Număr de parteneriate
-Număr de sesiuni/întâlniri
-Număr de materiale
promoţionale distribuite
-Număr de apariţii TV/presă
scrisă
-Număr de beneficiari
direcţi
-Număr de beneficiari
indirecţi
-Număr de parteneriate
-Număr de sesiuni/întâlniri
-Număr de materiale
promoţionale distribuite
-Număr de apariţii TV/presă
scrisă
-Aria de acoperire
-Număr de sesiuni de
informare realizate
-Număr de sesiuni de
formare realizate
-Număr de jurnalişti
-Număr de materiale

- Centrul de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antidrog Prahova
- Autoritățile administrației publice locale
- Mass-media locală
Anual

Anual

Anual

Decembrie
2016

Decembrie
2015

Decembrie
2016

- Centrul de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antidrog Prahova
- Autoritățile administrației publice locale
- Mass-media locală
- societatea civilă

- Centrul de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antidrog Prahova
- Mass-media locală
- societatea civilă
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3.2. Realizarea, la nivel
local, de mese rotunde şi
seminarii cu reprezentanţi
mass-media, în vederea
promovării proiectelor de
prevenire a consumului de
droguri

Minim 2
evenimente

distribuite
-Număr de mese rotunde
-Aria de acoperire
-Număr de materiale
diseminate
-Număr de participanţi
-Număr de apariţii
TV/articole presă scrisă

Anual

Decembrie
2016

- Centrul de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antidrog Prahova
- Instituția Prefectului din județul Prahova
- Mass-media locală
- societatea civilă

CAPITOLUL B:Asistenţa consumatorilor de droguri
SECŢIUNEA B.1. Identificarea, atragerea şi motivarea consumatorilor de droguri în vederea includerii în serviciile de asistenţă specializată
Indicatori de
Termen de
Termen de
Obiective specifice
Activităţi
Rezultate
Responsabili
evaluare
evaluare
finalizare
1. Dezvoltarea intervenţiilor 1.1.Creşterea
capacităţii Minimum 2 activităţi -Aria de acoperire
- Centrul de Prevenire, Evaluare și
de identificare, atragere şi instituţiilor
publice
şi
realizate
Consiliere Antidrog Prahova
-Număr de întâlniri
motivare a persoanelor organizaţiilor
- Autoritățile administrației publice
de lucru
consumatoare de droguri neguvernamentale ce au ca
locale
-Număr de activităţi
care nu au contact cu specific apărarea drepturilor
- Instituția Prefectului din Județul
realizate
serviciile de asistenţă omului şi furnizarea de servicii
Prahova
Decembrie
specializată, în special pentru grupurile vulnerabile la
Annual
- Direcția Generală de Asistență
2016
pentru persoanele cu risc, în vederea reducerii
Socială și Protecția Copilului Prahova
istoric îndelungat de
riscurilor şi consecinţelor
- Societatea civilă
consum, persoanele negative asociate consumului
consumatoare
de droguri prin formarea de
marginalizate sau excluse peer- educators, dezvoltarea
social, grupurile etnice, unor platforme online etc.
persoanele consumatoare 1.2. Desfăşurarea de activităţi
Minim 4 activităţi
- Centrul de Prevenire, Evaluare și
-Număr de activităţi
care practică sexul
de promovare a serviciilor de
Consiliere Antidrog Prahova
-Număr de
comercial, bărbaţi care fac asistenţă disponibile la nivel
Decembrie - Autorităţile administraţiei publice
beneficiari direcți
Anual
sex cu bărbaţi, femeile şi local.
2016
locale
-Număr de
copiii consumatori
- Direcţia de Sănătate Publică Prahova
beneficiari indirecți
- Societatea civilă
2. Îmbunătăţirea accesului 2.1. Promovarea sănătății prin Materiale informative -Număr de
Anual
Decembrie - Centrul de Prevenire, Evaluare și
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consumatorilor de droguri dezvoltarea
de
injectabile la servicii de comportamente sexuale și de
prevenire, consiliere, injectare responsabile.
tratament, testare şi
vaccinare HIV, HVB, HVC,
TBC şi a altor boli
asociate, în comunitate

realizate

materiale realizate
-Număr de
materiale distribuite
-Număr de
beneficiari

2.2. Referirea consumatorilor Accesul consumatorilor - Număr de
de droguri injectabile către de droguri la tratament beneficiari
servicii de tratament pentu HIV, HVB, HVC, TBC şi
HIV hepatită: HAV tip B, HAV a altor boli asociate
tip C,TBC şi alte boli asociate.

2.3. Referirea consumatorilor Accesul consumatorilor - Număr de
de droguri injectabile către de droguri la vaccinare beneficiari
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).
2.4. Referirea consumatorilor Accesul consumatorilor - Număr de
de droguri injectabile către de droguri la testare beneficiari
serviciile de testare voluntară
şi confidenţială, pe baza

2016

Anual

Decembrie
2016

Anual

Decembrie
2016

Anual

Decembrie
2016

Consiliere Antidrog Prahova
- Direcţia de Sănătate Publică Prahova
- Penitenciarul Ploiești
- Penitenciarul Târgșor
- Inspectoratul Școlar Județean
Prahova
- Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Prahova
- Autorităţile administraţiei publice
locale
- Societatea civilă
- Direcția de Sănătate Publică Prahova
- Centrul de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antidrog Prahova
- Penitenciarul Ploiești
- Penitenciarul Târgșor
- Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Prahova
- Autorităţile administraţiei publice
locale
- Societatea civilă
- Direcția de Sănătate Publică Prahova
- Centrul de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antidrog Prahova
- Penitenciarul Ploiești
- Penitenciarul Târgșor
- Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Prahova
- Autorităţile administraţiei publice
locale
- Societatea civilă
- Direcția de Sănătate Publică Prahova
- Centrul de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antidrog Prahova
- Penitenciarul Ploiești
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consimţământului informat, cu
asigurarea consilierii pre şi
post testare, pentru HIV, HVC
(HVB pentru nevaccinaţi), TB
şi alte infecţii asociate
consumului de droguri
3. Dezvoltarea capacităţii 3.1. Întărirea capacităţii de Creşterea nivelului de
de răspuns
răspuns a profesioniştilor din
informare şi
interinstituţional a
diferite domenii (poliţişti,
conştientizare a
serviciilor sociale,
farmacişti, medici de familie, profesioniştilor din
serviciilor juridice,
asistenţi sociali/ lucrători diferite domenii în
serviciilor de urgenţă, sociali etc.) în vederea vederea reducerii
unităţilor de poliţie şi de reducerii
riscurilor
şi
riscurilor şi
arest, evidenţa populaţiei, consecinţelor
negative consecinţelor negative
în vederea optimizării asociate
consumului
de asociate consumului de
intervenţiilor adresate droguri
droguri
consumatorilor de droguri
care nu sunt incluşi în
programele specializate de
asistentă

- Penitenciarul Târgșor
- Autorităţile administraţiei publice
locale
- Societatea civilă

-Aria de acoperire,
-Număr de sesiuni
/întâlniri
-Număr de
profesionişti formaţi

Anual

Decembrie
2016

Anual

Decembrie
2016

3.2.
Realizarea
unor Minimum 2 evenimente -Număr de instituţii,
evenimente
ştiinţifice
şi
realizate
-Număr de
profesionale
în
vederea
participanţi
comunicării exemplelor de
bune practici

- Centrul de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antidrog Prahova
- Autorităţile administraţiei publice
locale
- Inspectoratul Judeţean de Poliţie
Prahova
- Direcția de Sănătate Publică Prahova
- Inspectoratul de Jandarmi Judeţean
Prahova
- Inspectoratul Şcolar Județean
Prahova
- Direcţia Judeţeană pentru Sport şi
Tineret Prahova
- Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Prahova
- Penitenciarul Ploiești
- Penitenciarul Târgșor
- Societatea civilă
- Centrul de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antidrog Prahova
- Autorităţile administraţiei publice
locale
- Direcția de Sănătate Publică Prahova
- Inspectoratul Şcolar Județean
Prahova
- Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Prahova
- Penitenciarul Ploiești
- Penitenciarul Târgșor
- Societatea civilă
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4. Creşterea nivelului de
informare, educare şi
conştientizare a
consumatorilor de droguri,
precum şi dezvoltarea de
intervenţii adecvate în
vederea prevenirii
deceselor sau bolilor
infecţioase asociate
consumului de droguri

4.1. Implicarea şi formarea Minimum 2 sesiuni de - Număr de sesiuni
egalilor şi voluntarilor în
formare realizate
- Număr de
măsurile de reducere a
persoane formate
deceselor ca urmare a
consumului de droguri şi în
măsurile de prim ajutor în caz
de supradoză
4.2. Realizarea de campanii în
mediile
recreaţionale
(concerte, festivaluri, cluburi,
zone turistice etc) în vederea
reducerii
riscurilor
şi
consecinţelor
negative
asociate
consumului
de
droguri

2 campanii

-Număr de
campanii
-Număr de
materiale distribuite
-Număr de
beneficiari
-Aria de acoperire

Anual

Decembrie
2016

Anual

Decembrie
2016

- Centrul de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antidrog Prahova
- Autorităţile administraţiei publice
locale
- Direcția de Sănătate Publică Prahova
- Inspectoratul Şcolar Județean
Prahova
- Societatea civilă
- Centrul de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antidrog Prahova
- Direcția de Sănătate Publică Prahova
- Inspectoratul Judeţean de Poliţie
Prahova
- Inspectoratul de Jandarmi Judeţean
Prahova
- Inspectoratul Şcolar Județean
Prahova
- Direcţia Judeţeană pentru Sport şi
Tineret Prahova
- Societatea civilă
- Centrul de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antidrog Prahova
- Direcția de Sănătate Publică Prahova
- Penitenciarul Ploiești
- Penitenciarul Târgșor
- Societatea civilă

4.3. Realizarea de campanii în Minimul 1 campanie -Aria de acoperire
vederea
reducerii
realizată
-Număr de
consecinţelor
negative
campanii
asociate
consumului
de
-Număr de
droguri, referitoare la drogurile
Anual
2016
materiale distribuite
injectabile
şi
prevenirea
-Număr de
supradozei, în comunitate şi
beneficiari
în sistemele privative de
libertate
SECŢIUNEA B2: Asistenţa specializată în vederea integrării sociale a consumatorilor de droguri
Indicatori de
Termen de Termen de
Obiective specifice
Activităţi
Rezultate
Responsabili
evaluare
evaluare
finalizare
1. Dezvoltarea politicilor 1.1. Integrarea programelor Minimum 2 programe -Număr de beneficiari
- Centrul de Prevenire, Evaluare și
adecvate standardelor de terapeutice
pentru
terapeutice pentru incluşi în programe
Anual
Decembrie 2016Consiliere Antidrog Prahova
consumatorii de droguri în consumatorii de droguri terapeutice
- Autorităţile administraţiei publice
calitate în vederea
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asigurării accesului în
circuitul integrat de
asistenţă a consumatorilor
şi a consumatorilor
dependenţi de droguri

oferta de servicii a reţelei integrate în oferta de -Număr grupuri de
publice de sănătate, a
servicii publice,
lucru
serviciilor sociale şi a Minimum 3 instrumente -Număr de
serviciilor ANA în vederea
instrumente elaborate
reintegrării sociale a acestora
şi / sau prevenirii excluziunii
sociale
1.2. Promovarea accesului 2 materiale informative -Număr de materiale
consumatorilor de droguri la
elaborate,
informative elaborate
echipamente medicale şi 2 sesiuni de promovare -Număr de
servicii de sănătate primară
beneficiari

2. Adaptarea serviciilor din 2.1. Implementarea de servicii
cadrul circuitului integrat alternative de informare,
de asistenţă la nevoile educare, recreere, formare de
individuale ale
abilităţi, motivare şi creştere a
consumatorilor şi la
responsabilităţii sociale în
modelele de consum, cu vederea incluziunii sociale a
accent pe policonsum, consumatorilor de droguri
consum combinat de
substanţe, consum de
medicamente fără
prescripţie, consum de
substanţe nonopioide,
precum şi consum de
substanţe noi cu proprietăţi
psihoactive
3. Dezvoltarea politicilor 3.1. Adaptarea mecanismelor
adecvate nevoilor şi
de cooperare între serviciile
particularităţilor copiilor de asistenţă integrată a
consumatori de droguri, în copiilor
consumatori
de
vederea identificării
droguri şi sistemul public de
timpurii şi asigurării
asistenţă socială, medicală şi
accesului în circuitul psihologică
în
vederea
integrat de asistentă includerii acestora în circuitul

1 serviciu

2 întâlniri

locale
- Direcția de Sănătate Publică
Prahova
- Autoritățile judecătorești
- societatea civilă

Anual

Decembrie
2016

Anual

Decembrie
2016

Anual

Decembrie
2016

-Aria de acoperire
-Număr de
beneficiari
-Număr de servicii

-Număr de întâlniri
-Aria de acoperire
-Număr de grupuri
de lucru
-Număr de
beneficiari

- Centrul de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antidrog Prahova
- Direcția de Sănătate Publică
Prahova
- societatea civilă
- Centrul de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antidrog Prahova
- Autorităţile administraţiei publice
locale
- Direcția de Sănătate Publică
Prahova
- Inspectoratul Școlar Județean
Prahova
- Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Prahova
- Agenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă Prahova
- Direcţia Judeţeană pentru Sport şi
Tineret Prahova
- Societatea civilă
- Centrul de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antidrog Prahova
- Autorităţile administraţiei publice
locale
- Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Prahova
- Societatea civilă
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integrat de asistentă
4. Consolidarea şi
4.2. Asigurarea asistenţei Minimum un program -Aria de acoperire
diversificarea serviciilor din integrate pentru consumatorii terapeutic derulat în -Număr de
cadrul circuitului integrat de droguri aflaţi în centrele de sistemul privativ de beneficiari
de asistenţă, adresate reţinere și de detenţie precum
libertate
-Număr de programe
persoanelor consumatoare şi asigurarea continuităţii
terapeutice
de droguri aflate în
intervenţiilor de asistenţă
sistemele privative de după momentul liberării
libertate
5. Dezvoltarea de servicii 5.1.
Sensibilizarea Minimum 2 întâlniri de - Aria de acoperire
interinstituţionale integrate profesioniştilor din cadrul
sensibilizare
- Număr de
pentru consumatorii de instituţiilor de aplicare a legii
participanţi
droguri care au săvârşit în legătură cu prevederile
- Număr de întâlniri
fapte penale cu pericol normative în vigoare, privind
social redus şi pentru accesul consumatorilor de
consumatorii de droguri droguri care au comis fapte
aflaţi in evidenţa serviciilor penale cu pericol social redus
de probaţiune şi
şi al consumatorilor de
D.I.I.C.O.T. în vederea droguri aflaţi în evidenţa
includerii acestora în serviciilor de probaţiune la
circuitul integrat de
circuitul integrat de asistenţă
asistență
în vederea reabilitării sociale
5.2. Colaborarea cu Serviciul Persoane incluse în -Aria de acoperire
de Probaţiune de pe lângă circuitul integrat de -Număr de întâlniri
Tribunalul Prahova pentru
asistenţă
includerea consumatorilor de
droguri aflaţi in evidenţa
acestuia, în circuitul integrat
de asistenţă
5.3. Colaborarea cu Direcția Persoane incluse în -Aria de acoperire
de Investigare a Infracțiunilor circuitul integrat de -Număr de
de Criminalitate Organizată și
asistenţă
beneficiari referiţi şi
Terorism Ploiești pentru
incluşi
includerea consumatorilor de
droguri aflaţi în evidenţa

Anual

Anual

Anual

Anual

Decembrie
2016

Decembrie
2016

Decembrie
2016

Decembrie
2016

- Centrul de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antidrog Prahova
- Penitenciarul Ploiești
- Penitenciarul Târgșor
- Serviciul de Probațiune de pe lângă
Tribunalul Prahova
- Societatea civilă
- Centrul de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antidrog Prahova
- Autoritățile judecătorești
- Ministerul Public prin Direcția de
Investigare a Infracțiunilor de
Criminalitate Organizată și Terorism
- Societatea civilă

- Centrul de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antidrog Prahova
- Serviciul de Probaţiune de pe lângă
Tribunalul Prahova

- Centrul de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antidrog Prahova
- Direcția de Investigare a Infracțiunilor
de Criminalitate Organizată și
Terorism Ploiești
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acestuia, în circuitul integrat
de asistenţă

PARTEA II: REDUCEREA OFERTEI DE DROGURI
Obiectiv: 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.
Indicatori de
Termen de Termen de
Obiective specifice
Activităţi
Rezultate
Responsabili
evaluare
evaluare
finalizare
1.1. Colectarea, centralizarea, Minimum 2 raportări şi - Număr de raportări
- Centrul de Prevenire, Evaluare și
analiza şi interpretarea datelor informări efectuate în şi număr de informări
Consiliere Antidrog Prahova
privind reducerea ofertei de domeniul reducerii oferteiefectuate în domeniul Semestrial
Anual
droguri
de droguri
reducerii ofertei de
droguri
1. Cunoaşterea
dimensiunii ofertei de 1.2. Organizarea de grupuri de
Grupuri de lucru
- Centrul de Prevenire, Evaluare și
- Număr întâlniri
droguri la nivel local lucru pentru schimb de date în Propuneri formulate şi - Număr grupuri de
Consiliere Antidrog Prahova
vederea definirii zonelor de risc
implementate
- Brigada de Combatere a
lucru organizate
Semestrial
Anual
Criminalității Organizate Ploiești
- Număr propuneri
- Inspectoratul Judeţean de Poliţie
formulate
Prahova
- Număr propuneri
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implementate

1.3. Întocmirea de hărți zonale Hărți zonale întocmite - Număr hărți zonale
cu potențial criminogen, care
întocmite
sunt vulnerabile la infracțiunile
la
regimul drogurilor și
precursorilor

Anual

Decembrie
2016

- Inspectoratul de Jandarmi Judeţean
Prahova
- Autoritățile administrației publice
locale
- Brigada de Combatere a
Criminalității Organizate Ploiești

PARTEA III: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 de Termen de
Obiective specifice
Activităţi
Rezultate
Indicatori de evaluare
Responsabili
evaluare
finalizare
1. Consolidarea rolului 1.1. Instituirea unui sistem Rapoarte anuale de -Număr de întâlniri
- Centrul de Prevenire, Evaluare și
Centrului de Prevenire, eficient de monitorizare şi evaluare, Rapoarte periodice
Consiliere Antidrog Prahova
Evaluare şi Consiliere
evaluare a implementării
de evaluare a
-Număr de participanţi
- Instituţia Prefectului din județul
Antidrog şi a mecanismului activităţilor derulate de Planului de acţiune şi -Rapoarte de evaluare
Prahova
local de coordonare în autorităţile publice şi a Strategiei locale elaborate
-Autoritățile administrației publice
Decembrie
domeniul drogurilor şi
structurile societăţii civile
antidrog
Anual
locale (inclusiv serviile publice din
2016
precursorilor
subordine)
- Servicii publice deconcentrate ale
Ministerelor cu atribuții în domeniu
- Reprezentanți ai cultelor religioase
- Societatea civilă
2. Armonizarea rolurilor şi 2.1. Asigurarea cooperării
Întâlniri grupuri
-Număr întâlniri
-Centrul de Prevenire, Evaluare și
responsabilităţilor pentru interdisciplinare
prin
constituite
Decembrie Consiliere Antidrog Prahova
Anual
fiecare factor social din grupuri de lucru
2016
-Instituţiile publice și organizațiile cu
domeniu
atribuții în implementarea Strategiei
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2.2.
Creşterea
Proiecte
responsabilităţii sociale a
implementate
agenţilor economici în
domeniul drogurilor
3.Reducerea timpului 3.1. Crearea unui sistem Rapoarte periodice
instituţional de răspuns la eficient de consultare Propuneri de acte
problemele specifice apărute inter-instituţională
și normative elaborate
instituirea unui sistem de
sau modificate
raportare periodică

-Număr de proiecte
iniţiate de mediul privat în
domeniul responsabilităţii
sociale
-Număr de instituţii
incluse în sistemul de
raportare
-Număr de grupuri de
consultare organizate
-Număr de acte
normative pentru care sau realizat consultări
-Număr de instituţii ce
realizează raportarea
4. Creşterea vizibilităţii şi 4.1.
Promovarea
Informarea și
-Număr materiale
credibilităţii instituţiilor
măsurilor întreprinse în
conștientizarea
transmise
statului şi a implicării
domeniul reducerii cererii opiniei publice cu -Număr întâlniri publice
societăţii civile
și ofertei de droguri la privire la problematica organizate
nivel județean
drogurilor la nivel -Număr apariții în masslocal.
media
4.2.
Dezvoltarea
Mecanisme de
-Număr de
parteneriatului
cu
comunicare și
platforme/programe de
societatea civilă prin
consultare cu
comunicare şi consultare
înființarea de mecanisme
societatea
cu societatea civilă
de
comunicare
și civilă implementate -Număr de întâlniri
consultare
cu
realizate cu reprezentanţi
reprezentanți ai societății
ai societăţii civile
civile
5. Valorificarea eficientă a 5.1. Cresterea investiţiilor Persoane formate, - Sume de bani alocate şi
resurselor umane, financiare în dezvoltarea resurselor Cursuri realizate investite
şi logistice
umane,
formarea
şi
învăţarea la locul de
muncă
6. Îmbunătăţirea calităţii 6.1. Implementarea de 1 program anual -Număr de programe de

Anual

Anual

Anual

Anual

Județene Antidrog 2014-2020
- Centrul de Prevenire, Evaluare și
Decembrie Consiliere Antidrog Prahova
2016
- agenţi economici locali

Decembrie
2016

Decembrie
2016

Decembrie
2016

Anual

Decembrie
2016

Anual

Decembrie

-Centrul de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antidrog Prahova
-Instituţiile publice și organizațiile cu
atribuții în implementarea Strategiei
Județene Antidrog 2014-2020

-Centrul de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antidrog Prahova
-Instituţiile publice și organizațiile cu
atribuții în implementarea Strategiei
Județene Antidrog 2014-2020
-Centrul de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antidrog Prahova
-Instituţiile publice și organizațiile cu
atribuții în implementarea Strategiei
Județene Antidrog 2014-2020

-Centrul de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antidrog Prahova
-Structuri teritoriale ale Ministerului
Afacerilor Interne
-Centrul de Prevenire, Evaluare și
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actului profesional al tuturor
categoriilor de specialişti cu
atribuţii în domeniul
drogurilor şi domenii conexe
prin formare de bază şi
continuă

programe comune de
formare implementate
formare de bază şi
-Număr de beneficiari
continuă în domeniul
cererii şi ofertei de droguri
la nivel central şi teritorial,
destinate specialiştilor cu
atribuţii
în
domeniu
(psihologi,
asistenţi
sociali, cadre medicale,
farmacişti,
cadre
didactice, specialişti MAI
şi din mediul penitenciar,
judecători, procurori etc.)
7.6. Formarea unei reţele Minimum un studiu -Număr de persoane
de
persoane-resursă elaborat în scopul cheie identificate
pentru
comunitate,
evaluării
-Grupuri de consultare
capabile să disemineze
competenţelor
organizate
cunoştinţe credibile şi
dobândite
-Sesiuni de follow-up
relevante
la
nivelul Minimum 4 sesiuni de organizate
comunităţilor
locale formare implementate -Competențe evaluate
(reprezentanţi
mass-Număr
de
ghiduri
media, voluntari etc) și să
elaborate
dezvolte programe de
informare şi intervenţii
pentru
comunitatile
locale.

2016

Anual

Decembrie
2016

Consiliere Antidrog Prahova
-Instituţiile publice și organizațiile cu
atribuții în implementarea Strategiei
Județene Antidrog 2014-2020

- Centrul de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antidrog Prahova
- Inspectoratul Școlar Județean
Prahova
- Autorităţile administraţiei publice
locale
- Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Prahova
- Direcţia Judeţeană pentru Sport şi
Tineret Prahova
- Societatea civilă
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PARTEA IV: EVALUARE SI INFORMARE
Obiectiv: Îmbunătăţirea nivelului de cunoaştere a problematicii drogurilor la nivel local pornind de la evidenţe ştiinţifice, prin informare, monitorizare şi evaluare.
Indicatori de
Termen de
Termen de
Obiective specifice
Activităţi
Rezultate
Responsabili
evaluare
evaluare
finalizare
1. Consolidarea
1.1.
Organizarea
de
Întâlniri de lucru
-Număr de ateliere de
-Centrul de Prevenire, Evaluare și
sistemului de colectare ateliere de lucru cu
organizate
lucru organizate
Consiliere Antidrog Prahova
şi analiză a datelor din reprezentanţi ai instituţiilor
-Instituția Prefectului din județul Prahova
Anual
Decembrie 2016
domeniul reducerii publice şi private furnizori
cererii şi ofertei de de date din domeniul
droguri
reducerii cererii şi ofertei
de droguri
1.2. Actualizarea reţelelor Reţea de colectare a -Număr de furnizori
-Centrul de Prevenire, Evaluare și
de colectare a datelor, prin
datelor actualizată
de date identificaţi
Consiliere Antidrog Prahova
identificarea
de
noi
-Instituţiile publice și organizațiile cu
Anual
Decembrie 2016
furnizori de date şi prin
atribuții în implementarea Strategiei
reînnoirea parteneriatelor
Județene Antidrog 2014-2020
de colaborare
2. Dezvoltarea unei 2.1. Implementarea de Studii/ cercetări la nivel -Număr de studii
-Centrul de Prevenire, Evaluare și
baze solide de date, studii şi cercetări privind regional şi local realizate realizate
Consiliere Antidrog Prahova
validate ştiinţific, în consumul de droguri la
Decembrie
-Instituţiile publice și organizațiile cu
Decembrie 2016
2016
domeniul reducerii nivel regional şi local
atribuții în implementarea Strategiei
cererii şi ofertei de (judeţean)
Județene Antidrog 2014-2020
droguri
3. Consolidarea
3.1. Colectarea, analiza şi Baza de date privind -Număr de
- Centrul de Prevenire, Evaluare și
sistemului de raportare interpretarea
datelor admiterea la tratament înregistrări
Consiliere Antidrog Prahova
a datelor din domeniul referitoare la cererea de
actualizată
- Direcția de Sănătate Publică Prahova
reducerii cererii şi tratament ca urmare a
Anual
Decembrie 2016
ofertei de droguri consumului de droguri,
precum şi a patologiei
asociate
3.2. Colectarea, analiza şi Baza de date privind -Număr de
- Centrul de Prevenire, Evaluare și
Anual
Decembrie 2016
interpretarea
datelor cazurile de urgenţă ca înregistrări
Consiliere Antidrog Prahova
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referitoare la urgenţele urmare a consumului de
medicale
datorate
droguri actualizată
consumului de droguri
4. Diseminarea de date 4.1. Disemninarea la nivel
Raport Naţional
-Număr de instituţii
valide şi comparabile la județean a Raportului
diseminat
informate
nivel naţional şi
privind situaţia drogurilor
european
în România

- Direcția de Sănătate Publică Prahova

Anual

- Centrul de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antidrog Prahova
Decembrie 2016
- Instituţia Prefectului din județul Prahova
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