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  Cap. I  Introducere  

 
     
      

 
 
 

I.1. Date generale referitoare la Centru  

 

Sediul Centrului de Prevenire şi Consiliere Antidrog Vrancea este situat în municipiul Focşani, str. 

M r e ti, nr. 50 (parter - Liceului Tehnologic “G.G. Longinescu”). 

Forma de inerii spa iului C.P.E.C.A. Vrancea: Contract de comodat încheiat cu Liceul 

Tehnologic „G. G. Longinescu”; 

Date de contact : 

Tel/fax: 0237 230209, e-mail: cpeca.vrancea@ana.gov.ro.  

 

I.2. Personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul C.P.E.C.A. Vrancea 

1. Doina Chiriac – medic specialist; 

2. R zvan Gabriel Candrea – ofiţer specialist – asistent social. 

 

Strategia locală antidrog 

 

CE SE URM REŞTE 

 

 Menținerea la un nivel cât mai redus a consumului, prevenirea/întârzierea debutului. 

 Dorim s  atragem atenţia asupra efectelor negative în privinţa consumului de droguri (sociale, 

medicale, psihologice) i s  se conştientizeze, la nivelul populaţiei judeţului Vrancea, riscurile 

instal rii st rilor de dependenta. 

 Ne propunem s  ajut m consumatorii sau foştii consumatori atât prin informare direct  i prin evalu ri 

cât şi prin  sprijin pentru facilitarea reintegr rii în societate. 

 Dorim s  se realizarea unui schimb informaţional între specialiştii instituţiilor şi crearea de proceduri 

comune de bun  practic . 

mailto:cpeca.vrancea@ana.gov.ro
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 Ne propunem s  dezvolt m serviciile oferite şi funcţionarea lor normal  conform aquis-ului comunitar 

faţ  de comunitate/beneficiari. 

 Ne propunem o abordare pragmatic  şi o intervenţie intersectorial  şi multidisciplinar  rapid  şi 

eficient  în fenomenul traficului şi consumului ilicit de droguri. 

 

DE CE 

 

Consumul de substanțe psihoactive reprezint  un fenomen care necesit  un r spuns instituțional integrat i 

o abordare multidisciplinar  pentru menținerea acestuia la un nivel cât mai sc zut în populaţia judeţului 

Vrancea. 

 

 

PENTRU CINE 

 

Strategia se adreseaz  etapizat urm toarelor categorii: 

 Minori/tineri (programe de prevenţie, întârzierea debutului); 

 adulţi (programe de conştientizare a riscurilor); 

 consumatori sau foşti consumatori (informare, evaluare, servicii psiho-sociale, servicii medicale, 

servicii integrate de asistenţ , servicii de reintegrare); 

 personalul instituţiilor (inform ri reciproce, formare/specializare in adicţii, proceduri comune de bun  

practic ). 

 

CÂND 

 

Perioada de implementare a Strategiei Judeţene Antidrog – 2014-2020. 

 

UNDE 

 

Locul de implementare – Judeţul Vrancea 

 

CINE 
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Strategia va fi implementat  de Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog împreun  cu 

aparatul administrativ şi instituţiile descentralizate ale statului, de c tre membrii desemnaţi de Instituţii în 

funcţie de planificarea activit ţilor şi de specializarea fiec ruia. 

 

CUM 

 

Strategia se deruleaz  prin proiecte i programe concepute instituțional i interinstituțional,  prin sesiuni de 

comunicare i mesaje c tre categoriile vizate (materiale informative, exemplific ri, materiale interactive, 

chestionare de evaluare, etc.) prin evalu ri, form ri, servicii medicale, servicii psiho-sociale, servicii 

integrate şi servicii de reintegrare, intervenţii în reducerea ofertei de droguri, intervenții pentru reducerea 

riscurilor, prin evaluarea i prevenirea fenomenului cererii i ofertei cu respectarea cadrului legal. 

 

ANALIZA 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 

 Voinţa p rţilor; 

 Reglement ri prin Protocoale de colaborare 

naţionale, locale; 

 Strategia Naţional  Antidrog; 

 Legislaţie specific ; 

 Costuri reduse; 

 Recunoaşterea problemei şi constatarea unei 

abord ri; 

 

 

 Practica în domeniu; 

 Cadrul instituţional incomplet (serviciile 

integrate de asistenţ ); 

 Experienţa, lipsa unei preg tiri specifice a 

personalului; 

 Lipsa unor informaţii complete referitoare la 

problematica drogurilor, consumatori etc; 

 Lipsa evalu rii sistemului; 

 Gradul relativ sc zut de cunoaştere a 

fenomenului/legislaţiei în domeniu; 

Oportunit ţi Ameninţ ri 

 

 Armonizarea legislaţiei şi implementarea 

treptat  a standardelor europene în domeniu; 

 

 Posibilitatea men inerii schemei de personal 

pentru viitorul apropiat  
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 Disponibilitatea personalului instituţiilor; 

 Aderarea României  la UE; 

 Posibilitatea acces rii liniilor de finanţare. 

 Dificultatea atingerii unor criterii şi 

standarde într-un timp foarte scurt; 

 Posibilitatea creşterii şi diversific rii 

fenomenului în urm torii ani; 

 
 

La nivelul judeţului Vrancea, Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog împreun  cu aparatul 

administrativ şi instituţiile descentralizate ale statului vor susţine i vor contribui la implementarea, 

dezvoltarea şi continuitatea prezentului proiect de strategie în baza protocoalelor de colaborare şi de 

asumare a r spunderii avizate de c tre Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea şi de c tre Prefectul 

Judeţului Vrancea. 

 

Cap. II  Informații generale relevante – diagnoza locală 

 

 

Coordonatele sociale şi geografice ale judeţului Vrancea 

 

      Situat în partea Sud , Sud - Est a Romaniei, cuprins între coordonatele geografice 45°23 ´ si 46°11´ 

latitudine nordic  si 26° 23´ si 27° 32´ longitudine estica, se învecineaza cu judeţul Bac u, la nord, judeţul 

Buz u, la sud - vest, la est cu judeţele Vaslui si Galaţi si judeţul Covasna la vest, judeţul Vrancea se 

întinde pe 4857 km 2 reprezentând 2 % din suprafaţa t rii, ocupând locul 30 pe ţar  ca suprafaţ  şi locul 7 

ca suprafaţ  rural . 

Județul Vrancea este situat în sud estul Romaniei, la exteriorul Curburii Carpaților, din punct de 

vedere matematic, poziția sa fiind definit  de intersecția paralelei de 45 grade latitudine nordic  cu 

meridianul de 26 grade longitudine estic . Judetul Vrancea are o suprafata de 4857 km2 (2,04% din 

suprafata tarii), fiind invecinat cu urmatoarele judete: la nord judetul Bacau, la nord-est judetul Vaslui, la 

est judetul Galați, la sud-est judetul Br ila, la sud i sudvest judetul Buz u i la vest judetul Covasna. 

Aflat  la o rascruce geografica, Vrancea constituie o legatura intre marile zone ale Carpatilor Orientali si 

Meridionali, Campia Siretului si Campia Dunarii, precum si intre provinciile istorice locuite de romani: 

Moldova, Transilvania i Tara Româneasc . 
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Reteaua de localit ţi cuprinde dou  municipii, Focşani şi Adjud, oraşele Odobeşti, Panciu, Mar şeşti şi 67 

de comune cu 331sate. Aceste localit ţi sunt distribuite în proporţie de 53% in zona de şes şi 47% in zona 

de deal şi munte. 

 

Populaţia Regiunii Sud - Est era la data de 1 iulie 2010 de 2.806.204 persoane ceea ce reprezint  13,09% 

din populaţia României. 

Populaţia judeţului Vrancea la data de 1 iulie 2010 era de 389.769 locuitori, ceea ce reprezintă 1,82% 

din populaţia României şi 13,89% din populaţia Regiunii Sud-Est În perioada 1990-2010, populaţia 

regiunii şi a judeţului a înregistrat o scădere continuă, tendinţa păstrându-se în continuare.  

Judeţul Vrancea este îns  un judeţ mai puţin afectat de sc derea populaţiei, 1,08%, faţ  de 11,25% Br ila 

şi 9,22% Tulcea . 

Din punct de vedere al distribuţiei pe medii rezidenţiale se constat  c  la nivel Regiunii Sud Est ponderile 

sunt apropiate de valorile naţionale.  

La 1 iulie 2010, 55,1% din populaţia regiunii locuia în mediul urban, iar 44,9% locuia în mediul rural. 

În judeţul Vrancea însă, populaţia locuia preponderent în mediul rural (62,4%), în timp ce în mediul 

urban locuia puţin peste o treime (37,6%).  

Structura populaţiei pe sexe la nivelul Regiunii Sud-Est este urm toarea: 51,09% este ponderea femeilor 

în totalul populaţiei, iar 48,91% este ponderea b rbaţilor. 

Şi în judeţul Vrancea proporţia se respect : 198.678 locuitori (50,98%) sunt femei şi 191.091 locuitori 

(49,02%) sunt b rbaţi. 

La 1 iulie 2010, atât în Regiunea Sud - Est, cât şi în judeţul Vrancea, distribuţia populaţiei pe 

grupe de vârstă are ponderi apropiate de valorile naţionale la toate grupele de vârstă, diferenţele fiind 

sub 0,5%.  

Pentru judeţul Vrancea, structura pe grupe de vârstă, este favorabilă populaţiei tinere cu vârsta 

între 0-24 ani (29,3%) .  

La populaţia din grupa de  vârstă 15-19 ani se înregistrează o pondere de 5,8% din totalul 

populaţiei în judeţul Vrancea  

Populaţia de vârstă 20-24 ani are o pondere de 7,9% în judeţul Vrancea  
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Populaţia cu vârsta de peste 65 ani are ponderi mai mari decât valorile naţionale şi regionale în 

judeţul Vrancea(16,2%).  

La 1 iulie 2010, 55,1% din populaţia regiunii locuia în mediul urban, iar 44,9% locuia în mediul 

rural. 

În judeţul Vrancea îns , populaţia locuia proporţia este de 62,4% (243.064) persoane în mediul 

rural şi 37,6% (146.705 persoane) în mediul urban. 

Din punct de vedere al distribuţiei pe sexe, 38,46% (76.412) din femeile din judeţ şi 36,78% 

(70.293) dintre b rbaţi tr iesc în mediul urban, iar 61,54% (122.266) dintre femei şi 63,22% (120.798) 

dintre b rbaţi tr iesc în mediul rural.  

Prognoza demografic  realizat  de Institutul Naţional de Statistic  pentru orizontul anului 2050, 

relative la anul 2007, arat  o sc dere continu  pentru întreaga regiune şi pentru toate judeţele. 

Pe grupe mari de vârstă, la nivel judeţean se prognozeaz  o sc dere a populaţiei, ca şi în regiune, 

unde se prognozeaz  o sc dere la grupele de vârst  0-14 ani şi 15-64 ani şi o creştere a populaţiei din 

grupa de vârst  peste 65 de ani (vezi fig. 2.1.). Sc derile previzionate în anul 2050, raportat la anul 2007 

sunt pentru grupa de vârst  0-14 ani cu 54,7%, iar pentru grupa de vârst  15-64 ani cu 39,8% , procente 

apropiate de cele prognozate la nivel regional 9545 şi 41,9%). 

Prognoza la orizontul anului 2050 pentru grupa de vârst  65 ani şi peste la nivel regional arat  o 

creştere cu 57,1% a populaţiei din aceast  grup  faţ  de anul 2007. În judeţul Vrancea îns  se va înregistra 

o creştere mai mic  (45,3%). 

 

Pentru popula ia de 

vârstă şcolară pe grupele de 

vârst  3-6 ani, 7-14 ani şi 15-

24 ani, previziunea pentru 

orizontul anului 2025 arat  o 

sc dere la nivelul regiunii. Şi 

la nivelul judeţului Vrancea se 

preconizeaz  sc deri pentru 

toate grupele de vârst  

menţionate.  

 

EVOLUŢIA PREVIZIONATĂ PENTRU 
POPULAŢIA DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ DIN JUD. 
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Populaţia, pe sexe şi medii, la 1 iulie 

 
   Jude  

 
     Anii     
                 

        

Total 
(număr persoane) 

Urban 
(număr persoane) 

Rural 
(număr persoane) 

Locuitori 
/ km2 Ambele 

sexe 
Masculin Feminin 

Ambele 
sexe 

Masculin Feminin 
Ambele 

sexe 
Masculin Feminin 

Vrancea                     

2000 391220 192126 199094 148423 71600 76823 242797 120526 122271 80,5 

2004 394286 194016 200270 149146 71960 77186 245140 122056 123084 81,2 

2005 393766 193639 200127 148999 71779 77220 244767 121860 122907 81,1 

2009 390596 191675 198921 146571 70300 76271 244025 121375 122650 80,4 

2010 389769 191091 198678 146705 70293 76412 243064 170798 122266 80,2 

20111) 388943 190526 198417 146521 70047 76474 242422 120479 121943 80,1 
  
1)Date provizorii ce urmeaza a fi rectificate (inclusiv seria recensitara precedenta) dupa publicarea 
rezultatelor finale ale Recensamantului Populatiei si Locuintelor 2011 
Populaţia şi densitatea populaţiei la recens minte 
 

Judeţul Vrancea 
Num rul 

locuitorilor 
Locuitori / km2 

29 decembrie 1930 262559 54,1 
25 ianuarie 1948 290183 59,7 
21 februarie 1956 326532 67,2 
15 martie 1966 351292 72,3 
5 ianuarie 1977 369740 76,1 
7 ianuarie 1992 393408 81,0 
18 martie 2002 387632 79,8 
20 octombrie 2011 340310 70,1 
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EVOLUŢIA PREVIZIONATĂ PENTRU POPULAŢIA 
REGIUNII SUD EST PE GRUPE DE VÂRSTĂ
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Prin poziţia sa în teritoriu, Vrancea se afl  de-a lungul celor mai importante artere rutiere şi feroviare care 

fac legatura între sudul ţ rii, respectiv capitala şi nordul Moldovei . Unele dintre ele se racordeaz  la 

magistralele rutiere sau feroviare europene, care leag  sud-estul Europei sau Orientul, de nord -vestul 

Europei. 

Judeţul Vrancea totalizeaz  1783 Km de drumuri publice din care 209 Km drumuri naţionale, drumuri 

judeţene 1031 Km şi comunale 543 Km.  

 

Cele mai reprezentative căi rutiere, de comunica ii ale jude ului sunt:  

 

 E 85 Giurgiu - Bucureşti -Buz u -Focşani - Bac u - Suceava - Siret ( aproximativ 90 Km pe teritoriul 

judeţului ) important  cale de acces sau de tranzit, parte a magistralei europene care leag  sud - estul 

Europei sau Orientul de nordul si nord - vestul Europei. 

 DN 11 A Adjud- Oneşti, continuând cu DN 12 A (Oneşti-Com neşti-Pasul Ghimeş-Miercurea Ciuc) 

sau cu E 577 (Oneşti-Pasul Oituz-Tg.Secuiesc-Braşov), artere transcarpatice care leag  cele dou  

provincii istorice Moldova si Transilvania (circa 4 km pe teritoriul judeţului); 

 DN 2 Buz u-Focşani-Bac u-Suceava-Siret, suprapus, pe teritoriul judeţului cu E 85; 

 DN 2 D Focşani-Tulnici-Odjula-Tg.Secuiesc, urm reşte Valea Putnei, 96 km pe teritoriul judeţului 

(limita-vf.Muşat-1503 m), important  arter  de legatur  cu Transilvania, iarna se circul  mai greu, 

arareori este blocat din cauza condiţiilor meteorologice (înz peziri); 
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 DN 24, suprapus pe teritoriul judeţului cu E 581 (Tişita-Cosmeşti-Tecuci-Bârlad-Albiţa), se desprinde 

din E 85 la Tişita si face legatura cu punctul de frontier  Albiţa, pe Prut-146 km (10 km pe teritoriul 

judeţului). 
 

Organizarea administrativă a judeţului Vrancea,  
 

 
Jude  
Anii 

Numărul oraşelor 
şi municipiilor 

din care: 
municipii 

Numărul 
comunelor 

Numărul 
satelor 

Vrancea     

1995 5 1 59 331 

2000 5 2 59 331 

2004 5 2 67 331 

2012 2 2 68 331 

 
 

Vrancea este județ în regiunile istorice Moldova (la nord de râul Milcov) i Muntenia (la sud de 

râul Milcov) din România. Județul are o suprafaț  de 4.863 km², iar re edința este municipiul Foc ani. 

Principalele cursuri de ap : Siret (între Adjud iN moloasa), u ița, Putna, Milcov, Râmnicu S rat (de  

la Cior ti pân  la v rsarea sa în Siret). Cele mai mari altitudinea dețin vârfurile L c uț (1776 m) i 

Goru (1784 m). Populația Vrancei la diferite recens minte: 1930: 262.560 loc.; 1948: 290.183 loc.;1956: 

326.532 loc.; 1966: 351.292 loc.; 1972: 379.660 loc. Județe vecine: la nord-est județul Vaslui, la 

est județul Galați, la sud-est județul Br ila, la sud județul Buz u, la vest județul Covasna, la nord județul 

Bac u. 

  

 
Diagnoză locală. 

 
 

Date Penitenciarul Foc ani (2013): 
 

- Num r de persoane condamnate pentru infracțiuni la regimul drogurilor conform Legii 143/2000 – 
20 persoane majore; 

- Num r de persoane condamnate conform  Legii 194/2011 – 0. 
 
Date Tribunalul Vrancea (2013): 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9B
http://ro.wikipedia.org/wiki/Regiuni_istorice_ale_Rom%C3%A2niei
http://ro.wikipedia.org/wiki/Moldova
http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Milcov,_Siret
http://ro.wikipedia.org/wiki/Muntenia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Foc%C8%99ani
http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Siret
http://ro.wikipedia.org/wiki/Adjud
http://ro.wikipedia.org/wiki/N%C4%83moloasa
http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_%C8%98u%C8%99i%C8%9Ba,_Siret
http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Putna,_Siret
http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Milcov,_Siret
http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_R%C3%A2mnicu_S%C4%83rat
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cior%C4%83%C8%99ti
http://ro.wikipedia.org/wiki/1930
http://ro.wikipedia.org/wiki/1948
http://ro.wikipedia.org/wiki/1956
http://ro.wikipedia.org/wiki/1966
http://ro.wikipedia.org/wiki/1972
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Vaslui
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Br%C4%83ila
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Buz%C4%83u
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Covasna
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Bac%C4%83u
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Bac%C4%83u
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Bac%C4%83u
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- Condamn ri Legea 143/2000: 

o 4 condamnați majori la închisoare cu executare; 
o 6 condamnați majori la închisoare cu suspendare condiționat ; 

- Condamn ri Legea 194/2011: 
o 1 condamnat major la închisoare cu executare; 
o 5 condamnați majori – închisoare cu suspendare condiționat . 

 
 
Date Serviciul Județean de Medicin  Legal  (2013): 
 

- 10 cazuri în care cauza medical  a decesului a fost în leg tur  cu consumul de alcool (”intoxocație 
alcoolic  acut ”); 

- 3 cauze de deces ca urmare a consumului de medicamente; 
- la 2 cazuri de persoane decedate au fost evidențiate benzodiazepine i la un caz antidepresive 

triciclice; 
- 413 buletine de analize toxicologice (determiare alcoolemie la solicitarea organului judiciar) la 

persoane în viaț  i 257 buletine de analize toxicologice (determinare alcoolemie/alcoolurie) la 
persoane decedate (supuse autopsiei medico-legale). 

 

0
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    Cap. III  Priorități, politici și cadru juridic 
  
 

Obiectivele specifice propuse sunt de natur  a genera un impact favorabil asupra s n t ţii, ordinii 

şi siguranţei publice. În acest sens, planul de acţiune aferente strategiei detaliaz  şi stabilesc concret 

m surile şi intervenţiile din domeniul reducerii cererii şi ofertei drogurilor, pornind de la o abordare 

coerent  şi eficient .  

Strategia local  antidrog urm reşte s :  

 reduc  nivelul consumului şi dependenţei de droguri, precum şi consecinţele generate de acestea la 

nivelul s n t ţii, ordinii şi siguranţei publice; 

 contribuie la reducerea disponibilit ţii drogurilor pe piaţ ; 

 promoveze cunoaşterea fenomenului prin evaluarea sistematic  a tendinţelor şi provoc rilor din 

domeniul drogurilor, în vederea fundament rii r spunsului instituţiilor şi structurilor societ ţii 

civile; 

 asigure cadrul necesar dialogului şi cooper rii între instituţiile implicate şi sectorul 

neguvernamental. 

 

Aderarea României la Uniunea European  a implicat armonizarea legislaţiei naţionale cu cea a 

Uniunii Europene, adaptarea structurilor şi mecanismelor administraţiei publice naţionale în mod 

corespunz tor celor ale Uniunii Europene, dar şi dezvoltarea capacit ţii administrative şi juridice de 

implementare a acquis-ului european.  

România a adoptat gradual, al turi de alte state şi în special Statele Membre ale Uniunii Europene, 

un ansamblu de m suri legislative destinate construcţiei şi consolid rii continue a cadrului legal şi 

instituţional naţional, în contextul eficientiz rii cooper rii internaţionale, în scopul prevenirii şi combaterii 

traficului şi consumului de droguri. De asemenea, ţara noastr  a înregistrat progrese importante în lupta 

împotriva fenomenului drogurilor, având, în prezent, reglement ri naţionale conforme cu standardele 

europene şi internaţionale.  

 

Acte normative de referin ă 

A. În cadrul Programului de Guvernare 2012, prev zut în anexa nr. 2 la Hot rârea Parlamentului 

nr.15/2012 pentru acordarea încrederii Guvernului, la capitolul 6 „Administraţie şi interne”, în cuprinsul 

componentei „Ordine şi siguranţ  public ”, un obiectiv principal îl constituie: Combaterea corupţiei, a 
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criminalităţii organizate transnaţionale şi a formelor grave ale criminalităţii economice şi financiare, în 

contextul în care criminalitatea organizat , traficul de persoane, traficul de droguri, contrabanda continu  

s  constituie probleme pentru siguranţa intern  a României. Pentru aceste considerente se propune ca 

instituţiile publice din domeniul ordinii şi siguranţei publice s  acţioneze ferm atât pentru a contracara 

provoc rile ridicate de traficul şi consumul de droguri, cât şi pentru a oferi o reacţie clar  şi cuprinz toare 

în direcţia unor politici multidisciplinare, coerente şi coordonate, cu implicarea tuturor actorilor vizaţi. 

 

B. Principalele instrumente juridice internaţionale referitoare la traficul şi consumul de droguri, 

ratificate de România, ori care au incidenţ  asupra fenomenului drogurilor, drepturilor omului, precum şi 

actele juridice ale Uniunii Europene relevante sunt urm toarele:  

1. Convenţia de cooperare poliţieneasc  pentru Europa de Sud-Est, adoptat  la Viena în data de 5 mai 

2006, ratificat  prin Legea nr. 214/2007; 

2. Convenţia cadru WHO pentru controlul tutunului, adoptat  la Geneva la 21 mai 2003, ratificat   

prin Legea nr. 332/2005; 

3. Convenţia contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, întocmit  la Viena la 20 

decembrie 1988, ratificat  prin Legea nr. 118/1992; 

4. Convenţia asupra substanţelor psihotrope, întocmit  la Viena la 21 februarie 1971, ratificat  prin 

Legea nr. 118/1992; 

5. Convenţia unic  asupra stupefiantelor din 1961, astfel cum a fost modificat  prin protocolul din 

1972, ratificat  prin Decretul nr. 626/1973;  

6. Decizia 2005/387/JAI a Consiliului din 10 mai 2005 privind schimbul de informaţii, evaluarea  

riscurilor şi controlul noilor substanţe psihoactive; 

7. Decizia-cadru 2004/757/JAI a Consiliului din  25 octombrie 2004 de stabilire a dispoziţiilor 

minime privind elementele constitutive ale infracţiunilor şi sancţiunile aplicabile în domeniul 

traficului ilicit de droguri; 

8. Pactul European împotriva drogurilor sintetice, adoptat la  27-28.10.2011 de c tre Consiliul JAI;  

9. Pactul European privind combaterea traficului internaţional de droguri – întreruperea rutelor 

cocainei şi heroinei, aprobat în 3 iunie 2010 de c tre Consiliul JAI. 

 

C.  Principalele acte normative naţionale în domeniu: 

1. Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte 

psihoactive, altele decât cele prev zute de acte normative în vigoare; 

http://www.ana.gov.ro/legislatie%20internationala/Legea%20214_2007.pdf#_blank
http://www.ana.gov.ro/legislatie%20internationala/Legea%20332_2005.pdf#_blank
http://www.ana.gov.ro/legislatie%20internationala/Decretul%20626_1973.pdf#_blank
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2. Legea nr.292/2011 a asistenței sociale;  

3. Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi 

psihotrope, cu  modific rile şi complet rile ulterioare;    

4. Legea nr. 381/2004 privind unele m suri 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 

modific rile şi complet rile ulterioare;  

7. Hot rârea Guvernului nr. 461/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 

Antidrog; 

8. Hot rârea Guvernului nr. 1543/2009 privind aprobarea pl ţii contribuţiei anuale pentru participarea 

Inspectoratului General al Poliţiei Române, prin Agenţia Naţional  Antidrog, la Fundaţia 

European  Helpline (FESAT);  

9. Hot rârea Guvernului nr. 1102/2008 privind aprobarea Programului naţional de asistenţ  medical , 

psihologic  şi social  a consumatorilor de droguri 2009-2012, cu  complet rile ulterioare;  

10. Hot rârea Guvernului nr. 1101/2008 privind aprobarea Programului de interes naţional de 

prevenire a consumului de tutun, alcool şi droguri 2009-2012; 

11. Hot rârea 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 modific rile şi complet rile ulterioare;   

12. Hot rârea Guvernului nr. 860/2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor 

Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modific rile şi 

complet rile ulterioare; 

13. Hot rârea Guvernului nr.539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţ  

social  şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare 

a instituţiilor de asistenţ  social , precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale. 

 

     D. Alte instrumente legislative naţionale în domeniu: 

http://www.ana.gov.ro/legislatie%20nationala/Legea%20339_2005%20priv%20regimul%20juridic%20al%20plantelor%20substantelor%20si%20preparatelor%20stupefiante%20si%20psihotrope.pdf#_blank
http://www.ana.gov.ro/legislatie%20nationala/Legea%20339_2005%20priv%20regimul%20juridic%20al%20plantelor%20substantelor%20si%20preparatelor%20stupefiante%20si%20psihotrope.pdf#_blank
http://www.ana.gov.ro/legislatie%20nationala/Legea%2064_2005%20priv%20participarea%20Romaniei%20la%20Grupul%20Pompidou.pdf#_blank
http://www.ana.gov.ro/legislatie%20nationala/Legea%2064_2005%20priv%20participarea%20Romaniei%20la%20Grupul%20Pompidou.pdf#_blank
http://www.ana.gov.ro/legislatie%20nationala/Legea%2064_2005%20priv%20participarea%20Romaniei%20la%20Grupul%20Pompidou.pdf#_blank
http://www.ana.gov.ro/legislatie%20nationala/Legea%20143_2000%20privind%20combaterea%20traficului%20si%20consumului%20ilicit%20de%20droguri.pdf#_blank
http://www.ana.gov.ro/legislatie%20nationala/Hotarare%20Nr%20461%202011.pdf#_blank
http://www.ana.gov.ro/legislatie%20nationala/Hotarare%20Nr%20461%202011.pdf#_blank
http://www.ana.gov.ro/legislatie%20nationala/HG%201543_2009%20priv%20aprobarea%20platii%20contrib%20anuale%20pt%20partcip%20IGPR%20prin%20ANA%20la%20fundatia%20Europeana%20Helpline.pdf#_blank
http://www.ana.gov.ro/legislatie%20nationala/HG%201543_2009%20priv%20aprobarea%20platii%20contrib%20anuale%20pt%20partcip%20IGPR%20prin%20ANA%20la%20fundatia%20Europeana%20Helpline.pdf#_blank
http://www.ana.gov.ro/legislatie%20nationala/HG%201543_2009%20priv%20aprobarea%20platii%20contrib%20anuale%20pt%20partcip%20IGPR%20prin%20ANA%20la%20fundatia%20Europeana%20Helpline.pdf#_blank
http://www.ana.gov.ro/legislatie%20nationala/HG%201543_2009%20priv%20aprobarea%20platii%20contrib%20anuale%20pt%20partcip%20IGPR%20prin%20ANA%20la%20fundatia%20Europeana%20Helpline.pdf#_blank
http://www.ana.gov.ro/legislatie%20secundara/HG%201102_2008%20priv%20aprobarea%20Programului%20national%20de%20asistenta%20medicala,%20psihologica%20si%20sociala%20a%20consumatorilor%20de%20droguri.pdf#_blank
http://www.ana.gov.ro/legislatie%20secundara/HG%201102_2008%20priv%20aprobarea%20Programului%20national%20de%20asistenta%20medicala,%20psihologica%20si%20sociala%20a%20consumatorilor%20de%20droguri.pdf#_blank
http://www.ana.gov.ro/legislatie%20secundara/HG%201102_2008%20priv%20aprobarea%20Programului%20national%20de%20asistenta%20medicala,%20psihologica%20si%20sociala%20a%20consumatorilor%20de%20droguri.pdf#_blank
http://www.ana.gov.ro/legislatie%20secundara/HG%201101_2008%20priv%20aprobarea%20Programului%20de%20interes%20national%20de%20prevenire%20a%20consumului%20de%20tutun,%20alcool%20si%20droguri%202009%202012.pdf#_blank
http://www.ana.gov.ro/legislatie%20secundara/HG%201101_2008%20priv%20aprobarea%20Programului%20de%20interes%20national%20de%20prevenire%20a%20consumului%20de%20tutun,%20alcool%20si%20droguri%202009%202012.pdf#_blank
http://www.ana.gov.ro/legislatie%20nationala/H%201915_2006%20n%20met%20de%20aplic%20a%20L%20339_2005.pdf#_blank
http://www.ana.gov.ro/legislatie%20nationala/H%201915_2006%20n%20met%20de%20aplic%20a%20L%20339_2005.pdf#_blank
http://www.ana.gov.ro/legislatie%20nationala/H%201915_2006%20n%20met%20de%20aplic%20a%20L%20339_2005.pdf#_blank
http://www.ana.gov.ro/legislatie%20nationala/H%201915_2006%20n%20met%20de%20aplic%20a%20L%20339_2005.pdf#_blank
http://www.ana.gov.ro/legislatie%20nationala/HG%20860_2005%20Regulamentul%20de%20aplicare%20a%20Legii%20143_2000.pdf#_blank
http://www.ana.gov.ro/legislatie%20nationala/HG%20860_2005%20Regulamentul%20de%20aplicare%20a%20Legii%20143_2000.pdf#_blank
http://www.ana.gov.ro/legislatie%20nationala/HG%20860_2005%20Regulamentul%20de%20aplicare%20a%20Legii%20143_2000.pdf#_blank
http://www.ana.gov.ro/legislatie%20nationala/HG%20860_2005%20Regulamentul%20de%20aplicare%20a%20Legii%20143_2000.pdf#_blank
http://www.ana.gov.ro/legislatie%20nationala/HG%20860_2005%20Regulamentul%20de%20aplicare%20a%20Legii%20143_2000.pdf#_blank
http://www.ana.gov.ro/legislatie%20nationala/HG%20860_2005%20Regulamentul%20de%20aplicare%20a%20Legii%20143_2000.pdf#_blank
http://www.ana.gov.ro/legislatie%20nationala/HG%20860_2005%20Regulamentul%20de%20aplicare%20a%20Legii%20143_2000.pdf#_blank
http://www.ana.gov.ro/legislatie%20nationala/HG%20860_2005%20Regulamentul%20de%20aplicare%20a%20Legii%20143_2000.pdf#_blank
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1. Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţ rilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 

activit ţi nonprofit de interes general, cu modific rile şi complet rile ulterioare;  

2. Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalit ţii organizate, cu modific rile şi 

complet rile ulterioare;  

3. Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu 

modific rile şi complet rile ulterioare; 

4. Legea voluntariatului nr. 195/2001, cu modific rile şi complet rile ulterioare;  

5. Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale,  aprobat  prin Legea nr.515/2003, cu 

modific rile și complet rile ulterioare;  

6. Ordonanţa Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare 

social  a infractorilor şi de supraveghere a execut rii sancţiunilor neprivative de libertate, aprobat  

prin Legea nr.129/2002, cu modific rile şi complet rile ulterioare;   

7. Hot rârea Guvernului nr. 220/2011 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management integrat 

al frontierei de stat a României în perioada 2011-2012; 

8. Hot rârea Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programele naţionale de s n tate pentru anii 

2013 şi 2014;  

9. Ordinul ministrului s n t ţii 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 

comercializeaz , se utilizeaz  sau se consum  substanţe şi/sau produse noi cu efecte psihoactive, 

d un toare s n t ţii, altele decât cele reglementate;  

10. Ordinul comun al ministrului justiţiei şi ministrului s n t ţii nr. 429/C/125/2012 privind asigurarea 

asistenţei medicale persoanelor private de libertate aflate în custodia Administraţiei Naţionale a 

Penitenciarelor; 

11. Ordinul ministrului s n t ţii nr. 422/2013 al pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a 

programelor naţionale de s n tate public  pentru anii 2013 şi 2014; 

12. Ordinul comun al ministrului s n t ţii publice, ministrului muncii, familiei şi egalit ţii 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 drogurii; 

13. Ordinul comun al ministrului s n t ţii publice şi ministrului internelor şi reformei administrative 

nr. 770/192/2007 pentru aprobarea Metodologiei de completare a fişelor standard şi de transmitere 

http://www.ana.gov.ro/legislatie%20secundara/Legea%20349_2002%20pt%20prev%20si%20combaterea%20efectelor%20consumului%20produselor%20din%20tutun.pdf#_blank
http://www.ana.gov.ro/legislatie%20secundara/Legea%20349_2002%20pt%20prev%20si%20combaterea%20efectelor%20consumului%20produselor%20din%20tutun.pdf#_blank
http://www.ana.gov.ro/legislatie%20secundara/OG%2068_2003%20priv%20serviciile%20sociale.pdf#_blank
http://www.ana.gov.ro/legislatie%20secundara/OG%2092_2000%20priv%20organiz%20si%20funct%20serv%20de%20reintegrare%20soc%20a%20infract%20si%20de%20suprav%20a%20execut%20sanct%20nepriv%20de%20lib.pdf#_blank
http://www.ana.gov.ro/legislatie%20secundara/OG%2092_2000%20priv%20organiz%20si%20funct%20serv%20de%20reintegrare%20soc%20a%20infract%20si%20de%20suprav%20a%20execut%20sanct%20nepriv%20de%20lib.pdf#_blank
http://www.ana.gov.ro/legislatie%20secundara/OG%2092_2000%20priv%20organiz%20si%20funct%20serv%20de%20reintegrare%20soc%20a%20infract%20si%20de%20suprav%20a%20execut%20sanct%20nepriv%20de%20lib.pdf#_blank
http://www.ana.gov.ro/legislatie%20secundara/Ordinul%20comun%20MSP%20si%20MIRA%20nr%20770%20si%20nr%20192_2007.pdf#_blank
http://www.ana.gov.ro/legislatie%20secundara/Ordinul%20comun%20MSP%20si%20MIRA%20nr%20770%20si%20nr%20192_2007.pdf#_blank
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a datelor prev zute în foaia individual  de urgenţ  pentru consumul de droguri, în foaia individual  

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 asistenţ  medical , psihologic  şi social  pentru persoanele aflate în stare privativ  de 

libertate, consumatoare de droguri;  

15. Ordinul ministrului muncii, solidarit ţii sociale şi familiei nr. 383/2005 pentru aprobarea 

standardelor generale de calitate privind serviciile sociale şi a modalit ţii de evaluare a îndeplinirii 

acestora de c tre furnizori;  

16. Ordinul comun al ministrului s n t ţii şi familiei şi ministrului justiţiei nr. 898/725/2002 şi privind 

m surile medicale şi educative aplicate toxicomanilor în penitenciare;  

17. Ordinul ministrului s n t ţii şi familiei nr. 187/2002 pentru definirea tipurilor de unit ţi medicale 

ce pot fi abilitate s  asigure asistenţ  medical  persoanelor dependente de droguri, precum şi a 

organizaţiilor neguvernamentale ce pot fi abilitate s  desf şoare activit ţi de prevenire a 

transmiterii microorganismelor patogene pe cale sanguin  în rândul consumatorilor de droguri 

injectabile;  

18. Dispoziţia directorului Agenţiei Naţionale Antidrog nr. 222/1/2011 de aprobare a Metodologiei de 

lucru cu voluntarii în cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog;  

19. Decizia preşedintelui Agenţiei Naţionale Antidrog nr. 17/2006 pentru aprobarea Metodologiei de 

elaborare, modificare şi implementare a planului individualizat de asistenţ  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. 

 

E. Principalele instrumente juridice internaţionale şi acte juridice ale Uniunii Europene în 

domeniul precursorilor de droguri: 

1. Convenţia contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, întocmit  la Viena la 20 

decembrie 1988, ratificat  prin Legea nr.118/1992; 

2. Regulamentul (CE) nr. 111/2005 al Consiliului privind supravegherea comerţului cu precursori de 

droguri între Comunitate şi ţ rile terţe; 

http://www.ana.gov.ro/legislatie%20secundara/Ordin%20nr.%20%201216C.pdf#_blank
http://www.ana.gov.ro/legislatie%20secundara/Ordin%20nr.%20%201216C.pdf#_blank
http://www.ana.gov.ro/legislatie%20secundara/Ordin%20nr.%20%201216C.pdf#_blank
http://www.ana.gov.ro/legislatie%20secundara/Decizia%20nr.%2017_2006.pdf#_blank
http://www.ana.gov.ro/legislatie%20secundara/Decizia%20nr.%2017_2006.pdf#_blank
http://www.ana.gov.ro/legislatie%20secundara/Decizia%20nr.%2017_2006.pdf#_blank
http://www.ana.gov.ro/legislatie%20secundara/Decizia%20nr.%2016_2006.pdf#_blank
http://www.ana.gov.ro/legislatie%20secundara/Decizia%20nr.%2016_2006.pdf#_blank
http://www.ana.gov.ro/legislatie%20precursori/Legea%20nr.%20118_1992.pdf#_blank
http://www.ana.gov.ro/legislatie%20precursori/Legea%20nr.%20118_1992.pdf#_blank
http://www.ana.gov.ro/legislatie%20precursori/32005R0111.pdf#_blank
http://www.ana.gov.ro/legislatie%20precursori/32005R0111.pdf#_blank


[Strategia Judeţeană Antidrog – Vrancea]  2014 - 2020 

 

 

C.P.E.C.A. Vrancea – Focşani, str. Mărăşeşti, nr. 50 (parter - Liceului Tehnologic „G.G. Longinescu”),  
Tel. 0237/230.209, e-mail: cpeca.vrancea@ana.gov.ro 

D:\Users\razvan.candrea\Desktop\strategie 2014\strategia județeană - C.P.E.C.A. Vrancea.doc\R.C..- 2ă  exemplare          pagina 19 din 31 

3. Regulamentul (CE) nr. 1277/2005 al Comisiei din 27 iulie 2005 care stabileşte modalit ţile de 

aplicare ale Regulamentului (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind 

precursorii de droguri şi ale Regulamentului (CE) nr. 111/2005 al Consiliului cu privire la regulile 

ce trebuie stabilite pentru supravegherea comerţului cu precursori între Comunitate şi ţ rile terţe; 

4. Regulamentul (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 

privind precursorii de droguri. 

 

F. Principalele acte normative naţionale în domeniul precursorilor ce pot fi folosiţi la fabricarea 

ilicit  a drogurilor: 

1. Ordonanţa de Urgenţ  a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de 

droguri, aprobat  prin Legea nr.186/2007 cu modific rile şi complet rile ulterioare; 

2. Hot rârea Guvernului nr. 358/2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 

121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, precum şi pentru modificarea H.G. nr. 

1489/2002 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale Antidrog. 

G. Documente strategice internaţionale: 

1. Declaraţia politic  de la Viena (martie 2009);  

2. Planul de acţiune (al Declaraţiei politice de la Viena) pentru o cooperare internaţional  c tre o 

strategie integrat  şi echilibrat  de combatere a problematicii drogurilor la nivel mondial. 

I. Documente strategice europene: 

1. Strategia de securitate intern  a Uniunii Europene (COM 2010/673). 

2. Strategia Uniunii Europene privind drogurile 2005-2012, adoptat  de Consiliul European în 16-17 

decembrie 2004;  

3. Planul de acţiune al Uniunii Europene privind drogurile pentru perioada 2009-2012 (2008/C 

326/09); 

4. Programul multianual Stockholm (2010-2014), adoptat de c tre Consiliul European (2010/C 

115/01) şi Planul de acţiune al Comisiei Europene pentru implementarea Programului multianual 

Stockholm; 

 

J. Documente strategice naţionale: 

1. Strategia naţional  de ordine public  2010-2013, aprobat  prin Hot rârea Guvernului nr. 

1040/2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de ordine public  2010-2013; 

http://www.ana.gov.ro/legislatie%20precursori/32005R1277.pdf#_blank
http://www.ana.gov.ro/legislatie%20precursori/32005R1277.pdf#_blank
http://www.ana.gov.ro/legislatie%20precursori/32005R1277.pdf#_blank
http://www.ana.gov.ro/legislatie%20precursori/32005R1277.pdf#_blank
http://www.ana.gov.ro/legislatie%20precursori/32004R0273.pdf#_blank
http://www.ana.gov.ro/legislatie%20precursori/32004R0273.pdf#_blank
http://www.ana.gov.ro/legislatie%20precursori/OUG%20121_2006%20privind%20regimul%20juridic%20al%20precursorilor%20de%20droguri.pdf#_blank
http://www.ana.gov.ro/legislatie%20precursori/OUG%20121_2006%20privind%20regimul%20juridic%20al%20precursorilor%20de%20droguri.pdf#_blank
http://www.ana.gov.ro/legislatie%20precursori/HG%20358_2008%20pt%20aprobarea%20regulamentului%20de%20aplicare%20a%20OUG%20121_2006.pdf#_blank
http://www.ana.gov.ro/legislatie%20precursori/HG%20358_2008%20pt%20aprobarea%20regulamentului%20de%20aplicare%20a%20OUG%20121_2006.pdf#_blank
http://www.ana.gov.ro/legislatie%20precursori/HG%20358_2008%20pt%20aprobarea%20regulamentului%20de%20aplicare%20a%20OUG%20121_2006.pdf#_blank
http://www.ana.gov.ro/doc_strategice/documente%20strategice%20internationale/declaratia%20de%20la%20viena%202009%20si%20planul%20de%20actiune.pdf
http://www.ana.gov.ro/doc_strategice/documente%20strategice%20internationale/declaratia%20de%20la%20viena%202009%20si%20planul%20de%20actiune.pdf
http://www.ana.gov.ro/doc_strategice/documente%20strategice%20europene/strategia%20UE%20droguri%20eng.pdf
http://www.ana.gov.ro/doc_strategice/documente%20strategice%20europene/planul%20de%20actiune%20droguri%20UE.pdf
http://www.ana.gov.ro/doc_strategice/documente%20strategice%20europene/programul%20stockholm%20romana.pdf
http://www.ana.gov.ro/doc_strategice/documente%20strategice%20nationale/strategie%20MAI/hg_1040.pdf
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2. Programul de guvernare al României 2013-2016 (Capitolul 20 - Ordine şi siguranţa cet ţeanului) 

aprobat prin Hot rârea Parlamentului nr. 45/2012 pentru acordarea încrederii Guvernului.  

 
 

IV. DEFINIREA PROBLEMEI, OBIECTIVE 

 

Problema drogurilor, inclusiv alcoolul şi tutunul, poate reprezinta o provocare cu implicaţii grave 

atât pentru domeniul social, al s n t ţii, dar şi în domeniul aplic rii legii, iar evoluţiile recente, cum ar fi 

consumul de substanţe noi cu propriet ţi psihoactive, continu  s  genereze preocup ri la toate nivelurile.  

Problema centrală identificată - fenomenul drogurilor, reprezentat de produc ia, traficul, 

distribu ia, consumul, dependen a şi riscurile asociate consumului de droguri.  

În acest context, la nivelul factorilor de decizie se urm reşte adaptarea continu  a r spunsului la 

noile tendinţe ale consumului şi traficului de droguri, la condiţiile socio-economice actuale, la realit ţile 

concrete, identificându-se nevoile şi stabilindu-se posibilit ţile de reacţie. În acest demers, sprijinul 

structurilor societ ţii civile şi al comunit ţii este deosebit de important.  

 Traficul şi consumul de droguri constituie una dintre principalele ameninţ ri asimetrice, care se 

manifest  la nivel social şi surprinde atât prin faţetele multiple de acţiune, neconvenţionale, cât şi prin 

implicaţiile în planul ordinii publice şi al securit ţii interne. Pornind de la caracterul neconvenţional al 

fenomenului, se impune dezvoltarea unui set de capacit ţi de reacţie puternice, echilibrate şi flexibile. În 

acest context, abordarea integrat  şi proactiv  a fenomenului devine esenţial  pentru gestionarea eficient  

a acestuia.  

Fenomenul drogurilor, care prezint  o complexitate deosebit , cu implicaţii în toate sferele - 

s n tate public , siguranţa cet ţeanului şi securitate public  - reclam  un r spuns instituţional 

multidisciplinar, pragmatic şi eficient, bazat pe o evaluare realist  a nevoilor, resurselor, posibilit ţilor de 

acţiune şi obiectivelor. R spunsul instituţional la fenomenul dinamic al drogurilor nu poate fi limitat la o 

singur  instituţie sau organizaţie, ci trebuie s  fie rezultatul unei cooper ri interinstituţionale reale, 

constante şi eficiente. În acest sens, mecanismul de coordonare instituit anterior şi consolidat prin aceast  

strategie continu  s  reprezinte elementul central în asigurarea sinergiei, coerenţei şi unit ţii r spunsului la 

fenomenul drogurilor, pornind de la premisele cooper rii autentice, evit rii suprapunerilor, asigur rii unui 

schimb eficient de informaţii şi date şi utiliz rii eficiente a resurselor.  

Pornind de la o abordare integrat , echilibrat , fundamentat  ştiinţific, strategia se adreseaz  şi 

noilor probleme, cum ar fi: 
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 policonsumul de droguri inclusiv, consumul de combinaţii de droguri şi alcool;  

 extinderea rapid  a consumului de substanţe noi cu propriet ţi psihoactive;  

 dinamica pieţelor drogurilor, generat  inclusiv de utilizarea internetului ca mijloc de distribuţie a 

drogurilor;   

 abuzul de medicamente;  

 deturnarea precursorilor de droguri; 

 calitatea serviciilor de reducere a cererii;  

 incidenţa Hepatitei C în rândul consumatorilor de droguri injectabile şi riscul unei epidemii HIV şi 

a altor boli associate.  

 

Obiective 

 

Strategia dezvolt  cadrul de politici, necesar implement rii unui r spuns proactiv faţ  de 

fenomenul consumului de droguri, alcool şi tutun, precum şi a traficului de droguri şi precursori, prin 

obiective specifice şi acţiuni integrate ale instituţiilor naţionale şi locale.  

Strategie îşi propune s  aduc  un plus de valoare în ceea ce priveşte reacţia la problematica 

drogurilor, prin dezvoltarea mecanismelor de coordonare, colaborare inter-instituţional , transparenţ  

decizional , cercetare şi analiz  strategic . De asemenea, Strategia 2014-2020 consolideaz  rezultatele 

pozitive obţinute în urma implement rii documentelor de politici publice anterioare şi îşi propune s  ofere 

soluţii pentru dep şirea dificult ţilor întâlnite în practic . Consecvent  principiului respect rii drepturilor 

omului, noua Strategie propune o abordare umanist  a consumului de droguri, care se reflect  inclusiv în 

obiectivele acesteia. Totodat , strategia se înscrie în cadrul normativ naţional şi respect  principiile 

fundamentale ale Uniunii Europene: respectul faţ  de demnitatea uman , libertate, democraţie, egalitate şi 

stat de drept. Elementul fundamental al acestei noi strategii îl reprezint  echilibrul între m surile de 

reducere a cererii şi ofertei de droguri. 

Structural, Strategia antidrog abordeaz  integrat reducerea cererii şi ofertei de droguri, 

concomitent cu dezvoltarea coordon rii, cooper rii internaţionale, cercet rii, evalu rii şi inform rii în 

domeniu, vizând atingerea urm toarelor obiective generale:  

 Reducerea cererii de droguri, prin consolidarea sistemului integrat de prevenire şi asistenţ , în 

concordanţ  cu evidenţele ştiinţifice, ce cuprinde totalitatea programelor, proiectelor şi 

intervenţiilor universale, selective şi indicate de prevenire implementate în şcoal , familie şi 

comunitate, precum şi intervenţiile de identificare, atragere şi motivare a consumatorilor de 
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droguri în vederea furniz rii de servicii de asistenţ  specializat  ce au ca finalitate integrarea 

social ; 

 Reducerea ofertei de droguri prin identificarea şi destructurarea reţelelor de trafic, reducerea 

disponibilit ţii drogurilor pe piaţ  şi utilizarea eficient  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 s  susţin  în mod viabil m surile 

de lupt  împotriva acestuia;  

 Coordonarea în domeniul drogurilor, urm reşte asigurarea unui concept unitar de acţiune în 

domeniul problematicii drogurilor şi precursorilor, monitorizarea implement rii politicilor în 

domeniul drogurilor, utilizarea eficient  a resurselor şi maximizarea rezultatelor intervenţiilor 

realizate;  

 Îmbun t ţirea nivelului de cunoaştere a problematicii drogurilor pornind de la evidenţe ştiinţifice, 

prin monitorizare, cercetare şi informare. 

 

V. PRINCIPII GENERALE 

 

Conceptul Strategiei Antidrog 2014-2020 are ca fundament respectarea Cartei Drepturilor 

Fundamentale, a Convenţiilor şi Tratatelor internaţionale în domeniul drepturilor omului şi libert ţilor 

cet ţeanului la care România este parte, aplicând în egal  m sur  urm toarele principii: 

1. Principiul responsabilită ii sociale – responsabilitatea pentru r spunsul la fenomenul drogurilor, 

de la nivel instituţional şi comunitar, aparţine entit ţilor sociale implicate, în limitele atribuţiilor şi 

sferei lor de acţiune.  

2. Principiul participării sociale – implicarea comunit ţii şi structurilor societ ţii civile în definirea 

şi implementarea politicilor în domeniul drogurilor.  

3. Principiul coordonării – asigurarea leg turii dintre m suri, intervenţii, factorii decizionali şi 

sociali, pe baza consensului şi cu respectarea autonomiei structurale, în scopul atingerii unui 

obiectiv comun. 

4. Principiul respectarii drepturilor omului – garantarea drepturilor şi libert ţilor fundamentale în 

scopul evit rii stigmatiz rii, discrimin rii, insecurit ţii şi excluziunii sociale.  

5. Principiul interesului superior al copilului - va prevala în toate demersurile şi deciziile care 

privesc copiii consumatori de droguri.  
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6. Principiul pragmatismului – adoptarea şi implementarea de m suri şi intervenţii fundamentate pe 

evidenţe ştiinţifice.  

7. Principiul multidisciplinarită ii – consolidarea demersurilor şi intervenţiilor prin îmbinarea 

diferitelor perspective disciplinare şi practici profesionale.   

8. Principiul echilibrului – abordarea proporţional  a intervenţiilor din domeniul reducerii cererii şi 

a ofertei de droguri.  

9. Principiul echită ii  – garanţia accesului egal şi nediscriminat al tuturor cet ţenilor la programe şi 

servicii în domeniul drogurilor. 

10. Principiul continuită ii – consolidarea şi optimizarea rezultatelor obţinute din implementarea 

documentelor de politici publice anterioare.  

11. Principiul specificită ii – definirea şi implementarea politicilor de r spuns are în vedere nevoile şi 

realit ţile specifice fiec rei zone de intervenţie, precum şi implicarea potenţialului local pentru 

atingerea obiectivelor propuse. 

 

VI.  DIREC II DE AC IUNE 

 

Strategia antidrog abordeaz  echilibrat şi integrat reducerea cererii şi ofertei de droguri prin 

îmbun t ţirea activit ţilor de prevenire şi dezvoltarea circuitului integrat de asistenţ  a consumatorilor de 

droguri respectiv diminuarea efectelor sociale ale infracţionalit ţii la regimul drogurilor şi precursorilor, 

concomitent cu dezvoltarea coordon rii, a cercet rii, inform rii şi cooper rii internaţionale în domeniu, 

vizând atingerea urm toarelor obiective specifice, subsumate obiectivelor generale, pe urm toarele direcţii 

de acţiune. 

 

VI.1 REDUCEREA CERERII DE DROGURI 

A. Prevenirea consumului de droguri  

A.1 Prevenirea în şcoală - Obiective specifice: 

1. Creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a populaţiei şcolare în vederea 

neînceperii consumului de droguri, în cadrul programelor şcolare, extraşcolare şi de petrecere a 

timpului liber;  

2. Creşterea nivelului de informare, sensibilizare şi conştientizare a populaţiei şcolare în vederea 

evit rii transform rii consumului experimental şi ocazional în consum regulat, în cadrul 

programelor şcolare, extraşcolare şi de petrecere a timpului liber. 
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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 form rii sau înt ririi 

abilit ţilor pentru creşterea influenţei factorilor de protecţie.  

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 particularit ţile 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 

social  şi particularit ţile acestora;  

3. Adoptarea unui stil de viaţ  s n tos la nivelul populaţiei generale, ca alternativ  la consumul de 

droguri, în cadrul programelor de petrecere a timpului liber. 

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 diminu rii 

stigmatiz rii şi marginaliz rii sociale a consumatorilor de droguri;  

3. Creşterea nivelului de implicare a mediilor de comunicare în mas  în promovarea şi susţinerea 

programelor de prevenire a consumului de droguri.  

B. Asisten a consumatorilor de droguri  

B.1 Identificarea, atragerea şi motivarea consumatorilor de droguri în vederea includerii în 

serviciile de asistenţă specializată - Obiective specifice: 

1. Diversificarea serviciilor de tip programe de substituţie şi programe de schimb de seringi, în 

comunitate şi în sistemele privative de libertate, în vederea reducerii riscurilor şi consecinţelor 

negative asociate consumului de droguri; 

2. Dezvoltarea intervenţiilor de identificare, atragere şi motivare a persoanelor consumatoare de 

droguri care nu au contact cu serviciile de asistenţ  specializat , în special pentru persoanele cu 

istoric îndelungat de consum, persoanele consumatoare marginalizate sau excluse social, grupurile 
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etnice, persoanele consumatoare care practic  sexul comercial, b rbaţi care fac sex cu b rbaţi, 

femeile şi copiii consumatori;  

3. Îmbun t ţirea 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; 

4. Dezvoltarea capacit ţii de r spuns interinstituţional a serviciilor sociale, serviciilor juridice, 

serviciilor de urgenţ , unit ţilor de poliţie şi de arest, evidenţa populaţiei, în vederea optimiz rii 

intervenţiilor adresate consumatorilor de droguri care nu sunt incluşi în programele specializate de 

asistenţ ; 

5. 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. 

B. 2 Asistenţa specializată în vederea integrării sociale a consumatorilor de droguri  - Obiective specifice: 

1. Dezvoltarea politicilor adecvate standardelor de calitate în vederea asigur rii accesului în circuitul 

integrat de asistenţ  a consumatorilor şi a consumatorilor dependenţi de droguri; 

2. Adaptarea serviciilor din cadrul circuitului integrat de asistenţ  la nevoile individuale ale 

consumatorilor şi la modelele de consum, cu accent pe policonsum, consum combinat de 

substanţe, consum de medicamente f r  prescripţie, consum de substanţe nonopioide, precum şi 

consum de substanţe noi cu propriet ţi psihoactive; 

3. Dezvoltarea politicilor adecvate nevoilor şi particularit ţilor copiilor consumatori de droguri, în 

vederea identific rii timpurii şi asigur rii accesului în circuitul integrat de asistenţ ;  

4. Consolidarea şi diversificarea serviciilor din cadrul circuitului integrat de asistenţ , adresate 

persoanelor consumatoare de droguri aflate în sistemele privative de libertate;  

5. Dezvoltarea de servicii interinstituţionale integrate pentru consumatorii de droguri care au s vârşit 

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 asistenţ . 

 

VII.2 REDUCEREA OFERTEI DE DROGURI 

 

În contextul actual, oferta de droguri reprezint  mai mult decât o provocare determinat  de 

caracterul s u asimetric, neconvenţional de manifestare şi acţiune, forţând graniţele impuse de sistemele 

de control dezvoltate pân  în prezent. În acest sens, prezenta strategie abordeaz  domeniul reducerii 
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ofertei de droguri din perspectiva elementelor sale intrinseci, şi anume oferta de droguri pe piaţa ilicit  şi 

m suri de monitorizare, reducere şi control. 

Obiective specifice: 

1. Cunoaşterea dimensiunii ofertei de droguri în România; 

2. Dezvoltarea şi consolidarea sistemului instituţional privind combaterea ofertei de droguri; 

3. Eficientizarea activit ţilor specifice de combatere a ofertei de droguri, a deturn rii şi traficului de 

precursori şi controlul domeniilor conexe: corupţie, sp lare de bani, confiscarea şi recuperarea 

creanţelor; 

4. Înt rirea mecanismelor de cooperare poliţieneasc  şi judiciar  în cadrul forumurilor europene, 

internaţionale şi ale zonelor de interes strategic internaţional pentru România. 

 

VI.3  COORDONARE 

 

Dezvoltarea unor politici coerente de r spuns la fenomenul drogurilor şi urm rirea tendinţelor 

acestui fenomen au la baz  o viziune global  şi colaborarea real  a tuturor factorilor sociali implicaţi. În 

acest context, principiul de baz  al eficienţei strategiei în domeniul drogurilor este coordonarea. Acesta 

reprezint  garanţia sincroniz rii tuturor activit ţilor c tre un obiectiv strategic comun, asumat de c tre 

toate structurile guvernamentale şi neguvernamentale implicate în ameliorarea sau reducerea problemelor 

identificate în domeniul drogurilor.  

Existenţa unui sistem de coordonare a r spunsului instituţional se impune datorit  complexit ţii 

fenomenului drogurilor, abordarea f cându-se inter-guvernamental, inter-instituţional şi inter-sectorial. În 

acest context, cooperarea şi coordonarea reprezint  o condiţie esenţial  în implementarea eficient  şi 

echilibrat  a politicii în domeniul drogurilor. 

Coordonarea faciliteaz  o mai bun  gestionare a intervenţiilor, prin armonizarea deciziilor cu 

utilizarea raţional  şi eficient  a tuturor resurselor existente, în scopul atingerii ţintelor propuse. 

În plus, mecanismele de coordonare sunt necesare pentru a intensifica cooperarea între sectoarele 

de reducere a cererii şi ofertei de droguri, pentru a se ajunge la acţiuni concertate şi pentru a evita 

contradicţiile, suprapunerile sau consecinţele nedorite ale unor intervenţii specifice.   

În acest context, instituirea şi consolidarea unui sistem eficient de coordonare interinstituţional  

reprezint  cheia consensului între autorit ţile responsabile cu implementarea politicilor în domeniul 

drogurilor. 
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Mecanismele de coordonare instituite în domeniul drogurilor au rolul de a identifica, aplica şi 

monitoriza r spunsul la problema consumului şi traficului de droguri, care implic  mai mulţi factori, de la 

nivel central, teritorial şi local, din diverse sectoare de activitate (mai ales s n tate public , aplicarea legii 

şi educaţie), furnizori de servicii sociale publici şi privaţi, mediul privat, industrie, mass media, instituţii 

de cercetare, comunit ţi locale şi cet ţeni.  

În contextul politicii naţionale în domeniul drogurilor, coordonarea se realizeaz  pe orizontală, 

între diferite ministere şi administraţii la nivel naţional, şi pe vertical , de la nivel guvernamental c tre 

nivelul regional şi local, pe baza principiului responsabilit ţii sociale.  

Responsabilitatea coordon rii generale aparţine Agenţiei Naţionale Antidrog, instituţie specializat  

din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, abilitat  prin lege s  coordoneze la nivel naţional r spunsul la 

fenomenul drogurilor.   

 

Obiective specifice: 

1. Consolidarea rolului Agenţiei Naţionale Antidrog şi a mecanismului naţional de coordonare în 

domeniul drogurilor şi precursorilor; 

2. Armonizarea rolurilor şi responsabilit ţilor pentru fiecare factor social din domeniu; 

3. Reducerea timpului instituţional de r spuns la problemele specifice ap rute; 

4. Eliminarea barierelor interinstituţionale în oferirea de servicii; 

5. Creşterea vizibilit ţii si credibilit ţii instituţiilor statului si a implic rii societ ţii civile; 

6. Valorificarea eficient  a resurselor umane, financiare şi logistice; 

7. Îmbun t ţirea calit ţii actului profesional al tuturor categoriilor de specialişti cu atribuţii în 

domeniul drogurilor şi domenii conexe prin formare de baz  şi continu ; 

8. Facilitarea comunic rii, a schimburilor de bune practici şi resurse de informare între factorii sociali 

implicaţi în reducerea cererii şi ofertei de droguri. 

 

 

VI.4 INFORMARE ȘI EVALUARE 

 

În perioada 2014-2020 se va urm ri analiza transversal  a datelor oferite de indicatori, dar şi 

dezvoltarea unor cercet ri ad-hoc, în vederea evalu rii şi adapt rii r spunsului instituţiilor guvernamentale 

şi organizaţiilor neguvernamentale la nevoile identificate. 

Obiective specifice: 
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1. Consolidarea sistemului de colectare şi analiz  a datelor din domeniul reducerii cererii şi ofertei de 

droguri;  

2. Dezvoltarea unei baze solide de date, validate ştiinţific, în domeniul reducerii cererii şi ofertei de 

droguri; 

3. Consolidarea sistemului de raportare a datelor din domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri; 

4. Consolidarea rolului Agenţiei Naţionale Antidrog în cadrul reţelei REITOX a Uniunii Europene şi 

ca structur  unic  de colectare şi diseminare de date în domeniul drogurilor la nivel naţional;  

5. Consolidarea rolului Agenţiei Naţionale Antidrog ca structur  unic  de colectare şi diseminare de 

date în domeniul  precusorilor de droguri; 

6. Promovarea cercet rii ştiinţifice ca nucleu fundamental în definirea şi dezvoltarea m surilor de 

r spuns la fenomenul drogurilor;  

7. Diseminarea de date valide şi comparabile la nivel naţional şi european. 

 

 

VII. REZULTATE  
 

La sfârşitul perioadei de implementare, rezultatele determinate de atingerea obiectivelor strategiei 

sunt: 

 Va funcţiona un sistem integrat de reducere a cererii de droguri, comprehensiv, eficient 

şi bazat pe rezultate, care va include m suri de prevenire, tratament, prevenire a riscurilor şi 

consecinţelor asociate consumului de droguri, precum şi de reintegrare social , sistem care 

va acţiona în mediile de intervenţie preventiv  în corelaţie cu serviciile de asistenţ  

specializat , inclusiv prin adaptarea permanent  a acestuia la tendinţele şi dinamica 

fenomenului, astfel încât prevalenţa consumului de droguri s  fie menţinut  cel puţin la 

acelaşi nivel  comparativ cu cel actual. M surile de reducere a cererii de droguri vor lua în 

considerare toate aspectele medicale psihologice şi sociale determinate de consumul de 

droguri, inclusiv alcool şi tutun, de policonsum, precum şi de apartenenţa la unul sau mai 

multe grupuri vulnerabile.  

 Reducerea ofertei de droguri implic  efortul conjugat al tuturor instiuţiilor cu atribuţii în 

domeniu iar rezultatele aşteptate vizeaz  menţinerea la un nivel sc zut a infracţionalit ţii în 

domeniul drogurilor şi a infracţionalit ţii conexe, având ca efect sporirea încrederii 
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cet ţenilor în instituţiile statului şi reducerea impactului negativ al traficului ilicit de 

droguri asupra securit ţii şi siguranţei în teritoriu. 

 De asemenea, sc derea disponibilit ţii drogurilor pe piaţa ilicit , identificarea şi distrugerea 

culturilor ilicite şi a laboratoarelor clandestine de producere a drogurilor, confiscarea 

bunurilor şi valorilor provenite din s vârşirea de infracţiuni la regimul drogurilor şi 

precursorilor reprezint  rezultatele preconizate a fi atinse prin implementarea activit ţilor 

în domeniul reducerii ofertei de droguri. 

 Va funcţiona un sistem de coordonare a politicii antidrog care va evidenţia exact dac  

intervenţiile din domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri sunt echilibrate şi eficiente 

din punctul de vedere al resurselor umane, logistice şi financiare.  Acest lucru va asigura 

previzionarea şi ajustarea intervenţiilor în funcţie de dinamica fenomenului drogurilor. 

 Utilizarea bazelor de date în fundamentarea tuturor iniţiativelor şi deciziilor de politici 

publice în domeniul drogurilor.  

Datorit  acţiunilor implementate, populaţia județului va cunoaşte şi va conştientiza mai bine 

efectele fenomenului drogurilor asupra vieţii, s n t ţii, echilibrului psihic, stabilit ţii economice, 

siguranţei şi securit ţii la nivel individual şi social.  

 

REZULTATELE AC IUNILOR 

Obiectivele specifice propuse sunt de natur  a genera pân  în anul 2020 un impact favorabil asupra 

s n t ţii şi incluziunii sociale, ordinii şi siguranţei publice. În acest sens, planul de acţiune aferente 

strategiei detaliaz  şi stabilesc concret m surile şi intervenţiile din domeniul reducerii cererii şi ofertei 

drogurilor, coordon rii, cooper rii internaţionale, cercet rii, evalu rii şi inform rii pornind de la o 

abordare coerent  şi eficient .  

 

VIII.  INDICATORI  

 

Planul de acţiune necesare implement rii Strategiei, cuprind activit ţile concrete şi indicatorii 

cantitativi şi calitativi aferenţi fiec rei acţiuni asumate de instituţiile responsabile.  

 

 

IX.  IMPLICA II PENTRU BUGET 
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Identificarea şi dezvoltarea mecanismelor financiare, inclusiv a componentelor legislative pentru 

punerea în aplicare a acestora, va contribui la consolidarea rolului instituţiilor naţionale implicate şi 

creşterea capacit ţii de reacţie a acestora la dinamica fenomenului, utilizând în principal dou  paliere de 

finanţare, respectiv:  

1. atragerea şi valorificarea optima a fondurilor externe nerambursabile la nivelul Uniunii Europene 

şi a altor organisme internaţionale în domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri; 

2. asigurarea creditelor bugetare necesare susţinerii financiare a programelor şi activit ţilor destinate 

reducerii cererii şi ofertei de droguri prin bugetele ordonatorilor principali de credite, potrivit 

obiectivelor şi priorit ţilor stabilite de aceştia prin bugetele anuale, la nivelul instituţiilor publice 

naţionale şi locale implicate, cu încadrarea în limitele bugetare alocate acestora conform legilor 

bugetare anuale. 

Întrucât perioada de referinţ  pentru Strategia antidorg acoper  intervalul 2014-2020, îndeplinirea 

obiectivelor  propuse fiind asigurate prin transpunerea în practic  a dou  planuri de acţiune, ale c ror 

rezultate vor fi evaluate individual la finalul fiec ruia, ne reg sim în situaţia de a prognoza efortul bugetar 

şi pentru perioada 2017-2020, cu atât mai mult cu cât fenomenul drogurilor a c p tat o dinamic  

accentuat  în ultimii ani ca urmare a dezvolt rii serviciilor IT. 

Totodat , efortul bugetar prezentat nu include integral fondurile cu finanţare extern  

nerambursabil  ce pot fi accesate pe acest domeniu, având în vedere faptul c  la data elabor rii prezentului 

document cadrul legislativ şi aloc rile financiare pentru aceste instrumente nu erau definitivate în sensul 

unor date certe şi a unor prioti ţi de finanţare care s  confere un minimum de informaţii pentru prognoz . 

Strategia Antidrog 2014-2020 se implementeaz  în limita fondurilor alocate, conform prevederilor 

legale în vigoare, ordonatorilor de credite implicaţi, prin legile anuale ale bugetului de stat. 

 

 

X. PROCEDURI DE MONITORIZARE, EVALUARE 

 

Monitorizarea Strategiei va fi efectuat  prin colectarea regulat  şi sistematic  de date cu privire la 

activitatea curent , ca o baz  pentru evaluare şi imput pentru controlul de calitate. Suplimentar, va fi 

folosit  ca o surs  general  şi sistematic  cu privire intervenţiile viitoare. 

În vederea obţinerii de informaţii privind modul de implementare a strategiei precum şi a 

rezultatelor pe care implementarea obiectivelor acesteia le va produce, activit ţile de monitorizare vor 

urm ri dou  direcţii: 
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i. Monitorizarea implementării strategiei: furnizeaz  informații privind modul de implementare a 

acţiunilor menţionate în cadrul planului de acţiune. În acest sens vor fi elaborate rapoarte de 

monitorizare periodice conform graficului din planul de acţiune. Rapoartele de monitorizare vor fi 

elaborate de A.N.A ;  

ii.  Monitorizarea atingerii obiectivelor: efectele strategiei vor fi resimțite şi dup  ce activit țile pe 

care aceasta le propune au fost implementate. Astfel, pentru a fi posibil  o evaluare a performanței 

m surilor propuse este necesar a derula un proces de monitorizare care urmeaz  s  se desf șoare 

atât pe parcursul implement rii cât și dup  ce strategia a fost finalizat . Pe parcursul implement rii 

strategiei unele activit ți produc rezultate care ar putea s  conduc  la modific ri ale modului în 

care au fost concepute activit țile. În aceste situații, pot fi formulate recomand ri privind modul în 

care profilul activit ților ar putea fi îmbun t țit astfel încât s  conduc  la creșterea performanței în 

atingerea obiectivelor strategiei.  

Evaluarea va fi folosit  ca un instrument important pentru planificarea viitoare. 

Evaluarea va lua în considerare urm toarele criterii:  

 Eficacitatea şi eficienţa m surilor şi acţiunilor întreprinse pentru realizarea obiectivelor în termeni 

de performanţ , rezultate şi valoare ad ugat ; 

 Relevanţa obiectivelor şi m surilor de intervenţie propuse pentru îndeplinirea acestora; 

 Impactul social şi economic al rezultatelor obţinute şi a modalit ţilor propuse pentru atingerea 

acestora; 

 Sustenabilitatea rezultatelor pe termen mediu şi lung; 

 Valoare ad ugat  ca element de noutate faţ  de documentele programatice anterioare. 

Pe parcursul implement rii Strategiei,  Agenţia va realiza dou  evalu ri: o evaluare intermediar  la 

jum tatea perioadei de implementare care va corespunde cu evaluarea primului plan de acţiune şi o 

evaluare ex-post care va încorpora rezultatele evalu rilor celor dou  planuri de acţine. 

 

ETAPE ULTERIOARE ŞI INSTITU II RESPONSABILE 

 

Pornind de la rezultatele evalu rii ex-post a Strategiei antidrog 2014-2020, de la contextul 

mondial, european şi regional al fenomenului drogurilor şi de la reacţiile de r spuns ale instituţiilor pe 

fiecare nivel, la sfârşitul perioadei va fi eleborat  şi implementat  o nou  strategie. Instituţiile responsabile 

vor fi determinate la acel moment în funcţie de noile obiective, acţiuni şi competenţe. 


