
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind însușirea Planului Judeţean Antidrog Alba 2017-2020 pentru implementarea  

Strategiei Județene Antidrog Alba 2013-2020 şi a Diagnozei locale  

privind situaţia în domeniul drogurilor la nivelul Judeţului Alba  

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 27 iulie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind însușirea Planului Judeţean Antidrog Alba 2017-2020 

pentru implementarea Strategiei Județene Antidrog Alba 2013-2020 şi a Diagnozei locale 

privind situaţia în domeniul drogurilor la nivelul Judeţului Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind însușirea Planului Judeţean 

Antidrog Alba 2017-2020 pentru implementarea Strategiei Județene Antidrog Alba 2013-2020 şi 

a Diagnozei locale privind situaţia în domeniul drogurilor la nivelul Judeţului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 12465/6 iulie 2017 al Direcției gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- adresa nr. 1033369/4 iulie 2017 a Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere 

Antidrog Alba, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 12313/4 iulie 2017; 

Luând în considerare prevederile: 

- Ordinului Prefectului Judeţului Alba nr. 260/27 iunie 2017 pentru aprobarea Planului 

Judeţean Antidrog Alba 2017-2020 pentru implementarea Strategiei Județene Antidrog Alba 

2013-2020 şi a Diagnozei locale privind situaţia în domeniul drogurilor la nivelul Judeţului 

Alba; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 120/31 iulie 2014 prijind însușirea Strategiei 

Județene Antidrog Alba 2013-2020 și a Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei 

Județene Antidrog Alba în perioada 2013-2016; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică 

locală, juridică și ordine publică, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, 

cultură, tineret, ONG-uri și sport și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 

Sănătate și protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 3 lit. d din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 461/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale Antidrog, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 3 și anexa nr. 2 din H.G. nr. 784/2013 privind aprobarea Strategiei Naționale 

Antidrog 2013-2020 și a Planului de acțiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea 

Strategiei Naționale Antidrog 2013-2020; 

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

 

H O T Ă R Â R E 

 

 

Art. 1. Se însușește Planul Judeţean Antidrog Alba 2017-2020 pentru implementarea 

Strategiei Județene Antidrog Alba 2013-2020, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 



Art. 2. Se însușește Diagnoza locală privind situaţia în domeniul drogurilor la nivelul 

Judeţului Alba conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Centrului de 

Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba, Direcției juridică și relații publice, Direcției 

gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

 

            CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 236 

Alba Iulia, 27 iulie 2017 

http://www.cjalba.ro/


Anexa nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 236 din 27 iulie 2017 

   

  

  

 

 

 

 

 

PLANUL DE ACŢIUNE  

în perioada 2017-2020 

pentru implementarea Strategiei Județene Antidrog Alba 2013-2020 

 

I. REDUCEREA CERERII DE DROGURI  

Obiectiv general: 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 

 

A. Prevenirea consumului de droguri  

A.1 Prevenirea în şcoală  

  

Nr. 

crt. 

Obiectiv 

specific 

Activități pentru 

realizarea obiectivelor 
Rezultate 

Indicatori 

de 

evaluare 

Termen 

de 

evaluare 

Termen 

de 

finalizare 

Responsabili 

1.  

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 

1.1. Implementarea de 

proiecte de formare în 

domeniul adicţiilor 

destinate personalului 

didactic din învăţământul 

preuniversitar 

 

Minimum un proiect 

de formare,  

Personalul didactic 

din învăţământul 

preuniversitar format 

în domeniul adicţiilor 

 

Număr de 

proiecte cu 

componentă 

de formare, 

Număr de 

cursuri de 

formare 

organizate, 

Număr de 

participanţi la 

formare 

Anual 2020 Agenţia 

Națională 

Antidrog prin 

CPECA Alba, 

ISJ Alba, 

CJRAE Alba 

DJST Alba 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

AGENŢIA  NAŢIONALĂ  ANTIDROG 

                                                   

CENTRUL REGIONAL DE PREVENIRE,  EVALUARE ŞI CONSILIERE  

ANTIDROG ALBA IULIA 

Centrul de Prevenire Evaluare și Consiliere Antidrog Alba  



Nr. 

crt. 

Obiectiv 

specific 

Activități pentru 

realizarea obiectivelor 
Rezultate 

Indicatori 

de 

evaluare 

Termen 

de 

evaluare 

Termen 

de 

finalizare 

Responsabili 

2.  

 1.2. Implementarea de 

proiecte pilot, la nivel 

naţional și local, de 

intervenţie timpurie în 

mediul preşcolar, prin 

creşterea influenţei 

factorilor de protecţie şi 

scăderea influenţei 

factorilor de risc 

 

Minimum 1 proiect 

pilot de intervenţie 

timpurie în mediul 

preşcolar 

 

Număr de 

proiecte, 

Număr de 

beneficiari 

direcţi, 

Număr 

beneficiari 

indirecţi 

Anual 2020 Agenţia 

Națională 

Antidrog prin 

CPECA Alba, 

ISJ Alba,  

CJ Alba, 

Autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

(primari și 

consilii locale), 

Societatea civilă 

3.  

 1.3. Dezvoltarea la nivel 

naţional/local de proiecte 

de informare, educare, 

conştientizare cu privire 

la consumul de droguri 

legale și ilegale, 

substanţe cu proprietăţi 

psihoactive, adresate 

elevilor din învăţământul 

preuniversitar şi 

universitar în 

conformitate cu studiile 

efectuate în domeniu 

 

 

Minimum 2 proiecte 

locale de informare, 

educare, 

conştientizare 

adresate elevilor din 

învăţământul 

preuniversitar şi 

universitar -

informarea, educarea 

şi conştientizarea 

elevilor şi studenţilor 

privind consumul de 

droguri legale și 

ilegale, substanţe cu 

proprietăţi 

psihoactive 

Număr de 

proiecte, 

Număr de 

beneficiari 

direcţi, 

Număr de 

beneficiari 

indirecţi 

 

Anual 2020 Agenţia 

Națională 

Antidrog prin 

CPECA Alba, 

ISJ Alba,   

CJRAE Alba, 

DJTS Alba, 

IPJ Alba, 

IJJ Alba, 

Universitatea „1 

Decembrie 1918” 

Alba Iulia,  

ANITP –CR 

Alba, 

partenerii 

implicaţi în 

proiecte 

4.  

 1.4. Implementarea, la 

nivel local, de proiecte 

pilot de prevenire a 

consumului de droguri 

legale și ilegale, 

substanţe cu proprietăţi 

Minimum 1 proiect 

local de prevenire, 

bazat pe principiile 

educaţiei între egali, 

Elevii din 

învăţământul 

Număr de 

proiecte, 

Număr de 

elevi formaţi 

să desfăşoare 

activităţi de 

Anual 2020 Agenţia 

Naţională 

Antidrog prin 

CPECA Alba, 

ISJ Alba, 

CJRAE Alba, 



Nr. 

crt. 

Obiectiv 

specific 

Activități pentru 

realizarea obiectivelor 
Rezultate 

Indicatori 

de 

evaluare 

Termen 

de 

evaluare 

Termen 

de 

finalizare 

Responsabili 

psihoactive, bazate pe 

principiile educaţiei între 

egali, în învăţământul 

preuniversitar pe baza 

necesităților rezultate din 

monitorizările regionale 

și locale 

preuniversitar formaţi 

să desfăşoare 

activităţi de prevenire 

prevenire DJTS Alba, 

CJ Alba, 

Autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

(primari și 

consilii locale), 

Societatea civilă 

5.  

 1.5. Implementarea de 

proiecte naţionale şi/sau 

locale, orientate pe 

activităţi de petrecere a 

timpului liber (culturale, 

artistice şi sportive), ca 

alternativă sănătoasă la 

consumul de droguri 

legale și ilegale, 

substanţe cu proprietăţi 

psihoactive,  adresate 

elevilor din învăţământul 

preuniversitar şi 

universitar 

 

Minimum 1 proiect 

local şi 1 proiect 

naţional, orientate pe 

activităţi de petrecere 

a timpului liber ca 

alternativă la 

consumul de droguri 

legale și ilegale, 

substanțe cu 

proprietăți 

psihoactive 

Număr de 

proiecte, 

Număr de 

beneficiari 

direcţi 

Anual 2020 Agenţia 

Naţională 

Antidrog prin 

CPECA Alba, 

ISJ Alba,  

CJRAE Alba, 

DJST Alba,  

CJ Alba, 

Autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

(primari și 

consilii locale), 

Universitatea „1 

Decembrie 1918” 

Alba Iulia, 

partenerii 

implicaţi în 

proiecte 

6.  

 1.6. Implementarea de 

proiecte naţionale şi 

locale de prevenire 

selectivă a consumului de 

droguri, adresate 

grupurilor la risc (elevi 

cu părinţi dependenţi de 

droguri, elevi din familii 

Minimum 1 proiect 

național/local de 

prevenire selectivă a 

consumului de 

droguri adresate 

grupurilor la risc, 

Identificarea de 

grupuri la risc față de 

Număr de 

proiecte, 

Număr de 

beneficiari 

direcţi, 

Număr de 

grupuri la risc 

 

Anual 2020 Agenţia 

Naţională 

Antidrog prin 

CPECA Alba,  

ISJ Alba, 

CJRAE Alba 

DJST Alba, 

DGASPC Alba,  



Nr. 

crt. 

Obiectiv 

specific 

Activități pentru 

realizarea obiectivelor 
Rezultate 

Indicatori 

de 

evaluare 

Termen 

de 

evaluare 

Termen 

de 

finalizare 

Responsabili 

cu statut socio-economic 

scăzut, elevi cu risc de 

abandon şcolar, elevi cu 

comportament deviant 

etc) 

 

consumul de droguri CJ Alba 

Autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

(primari și 

consilii locale), 

Societatea civilă 

7.  

 1.7. Implementarea în 

rândul populaţiei şcolare 

a unei campanii naţionale 

de prevenire (cu o 

componentă media) în 

funcţie de rezultatele 

studiului ESPAD  

 

O campanie naţională 

de prevenire în 

funcţie de rezultatele 

studiului ESPAD 

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 

2020 2020 Agenţia 

Naţională 

Antidrog prin 

CPECA Alba,  

ISJ Alba,  

DJST Alba,  

DGASPC Alba,  

CJ Alba 

Autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

(primari și 

consilii locale), 

Societatea civilă 

8.  

2. Creşterea 

nivelului de 

informare, 

sensibilizare şi 

conştientizare a 

populaţiei şcolare în 

vederea evitării 

transformării 

consumului 

2.1. Implementarea de 

proiecte de prevenire 

indicată a consumului de 

droguri adresate elevilor 

din învăţământul 

preuniversitar şi 

universitar, aflaţi la 

debutul consumului de 

droguri legale și ilegale, 

Minimum 1 proiect  

de prevenire indicată 

a consumului de 

droguri 

Aria de 

acoperire, 

Număr de 

beneficiari 

direcţi,  

Număr de 

beneficiari 

indirecţi,  

Număr de 

Anual 2020 CPECA Alba,  

ISJ Alba,  

CJRAE Alba, 

DJST Alba,  

CJ Alba 

Autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

(primari și 



Nr. 

crt. 

Obiectiv 

specific 

Activități pentru 

realizarea obiectivelor 
Rezultate 

Indicatori 

de 

evaluare 

Termen 

de 

evaluare 

Termen 

de 

finalizare 

Responsabili 

experimental şi 

ocazional în consum 

regulat, în cadrul 

programelor şcolare, 

extraşcolare şi de 

petrecere a timpului 

liber 

substanţe cu proprietăţi 

psihoactive, folosindu-se 

concluziile studiilor de 

specialitate 

 

parteneriate,  

Număr 

sesiuni/ 

întâlniri 

consilii locale), 

Societatea civilă 

   

A.2. Prevenirea în familie  

 

Nr. 

crt. 

Obiectiv 

specific 

Activități pentru 

realizarea obiectivelor 
Rezultate 

Indicatori 

de 

evaluare 

Termen de 

evaluare 

Termen de 

finalizare 
Responsabili 

1.  

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 și 

conştientizare a familiilor 

 

Minimum o 

campanie 

naţională 

Aria de 

acoperire, 

Număr de 

parteneriate,  

Număr de 

beneficiari 

direcţi,  

Număr de 

beneficiari 

indirecţi,  

Număr de 

sesiuni/întâlniri, 

Număr apariţii 

TV/presă scrisă 

Anual 2020 Agenția Națională 

Antidrog prin 

CPECA Alba 

DGASPC Alba,  

Arhiepiscopia 

Ortodoxă Alba 

Iulia, 

Asociația 

Filantropia 

Ortodoxă Alba 

Iulia, 

Societatea civilă  

 

2.  

2. Dezvoltarea rolului 

proactiv al familiilor în 

viaţa copiilor în vederea 

formării sau întăririi 

abilităţilor pentru 

creşterea influenţei 

factorilor de protecţie 

2.1. Implementarea unor 

proiecte pilot locale de tip 

„Şcoala părinţilor”, de 

formare de abilităţi cu rol 

de factori de protecţie în 

consumul de droguri 

 

Minimum 1 

proiect 

local 

Aria de 

acoperire, 

Număr de 

sesiuni/întâlniri, 

Număr de 

parteneriate,  

Număr de 

beneficiari 

Anual 2020 Agenția Naţională 

Antidrog prin 

CPECA Alba,  

CJ Alba 

Autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

(primari și consilii 



Nr. 

crt. 

Obiectiv 

specific 

Activități pentru 

realizarea obiectivelor 
Rezultate 

Indicatori 

de 

evaluare 

Termen de 

evaluare 

Termen de 

finalizare 
Responsabili 

direcţi,  

Număr de 

beneficiari 

indirecţi 

locale),  

ISJ Alba,  

DJST Alba,  

Arhiepiscopia 

Ortodoxă Alba 

Iulia, 

Asociația 

Filantropia 

Ortodoxă Alba 

Iulia, 

Societatea civilă  

 

A.3. Prevenirea în comunitate 

 

Nr. 

crt. 

Obiectiv 

specific 

Activități pentru 

realizarea obiectivelor 
Rezultate 

Indicatori 

de 

evaluare 

Termen de 

evaluare 

Termen de 

finalizare 
Responsabili 

1.  

1. Reducerea influenţei 

factorilor de risc şi 

dezvoltarea influenţei 

factorilor de protecţie în 

cadrul grupurilor 

vulnerabile, corelat cu 

nevoile şi 

particularităţile acestora 

1.1. Implementarea de 

proiecte de prevenire a 

consumului de droguri 

adresate unui minimum de 

3 categorii de grupuri 

vulnerabile identificate în 

cadrul studiului calitativ, 

în vederea reducerii 

influenţei factorilor de risc 

şi creşterii influenţei 

factorilor de protecţie 

 

Minimum 1 

proiect local/ 

naţional, în 

funcţie de 

caracteristi-

cile 

grupurilor 

vulnerabile 

identificate 

Număr de 

proiecte, 

Aria de 

acoperire, 

Număr de 

sesiuni/ 

întâlniri, 

Număr de 

parteneriate, 

Număr de 

beneficiari 

direcţi,  

Număr de 

beneficiari 

indirecţi,  

Număr de 

materiale 

informative 

Anual 2020 Agenţia Naţională 

Antidrog prin 

CPECA Alba,  

Penitenciarul Aiud, 

CJ Alba 

Autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

(primari și consilii 

locale), 

Societatea civilă 



Nr. 

crt. 

Obiectiv 

specific 

Activități pentru 

realizarea obiectivelor 
Rezultate 

Indicatori 

de 

evaluare 

Termen de 

evaluare 

Termen de 

finalizare 
Responsabili 

2.  

2. Reducerea influenţei 

factorilor de risc şi 

dezvoltarea influenţei 

factorilor de protecţie la 

categoriile profesionale 

care sunt predispuse 

consumului de droguri, 

corelat cu nivelul de 

responsabilitate socială 

şi particularităţile 

acestora 

2.1. Implementarea unor 

proiecte locale de 

prevenire a consumului de 

droguri legale și ilegale la 

locul de muncă în ariile 

geografice cu o prevalenţă 

ridicată a consumului, în 

urma analizei zonale 

realizate prin studii 

specifice 

 

Minimum 1 

proiect local 

Număr de 

proiecte, 

Aria de 

acoperire, 

Număr de 

beneficiari 

indirecţi,  

Număr de 

parteneriate, 

Număr de 

sesiuni/ 

întâlniri 

Anual 2020 Agenția Națională 

Antidrog prin 

CPECA Alba, 

AJOFM Alba 

CJ Alba 

Autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

(primari și consilii 

locale), 

Societatea civilă 

3.  

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 

3.1. Implementarea de 

proiecte locale de 

prevenire a consumului de 

droguri, în spaţii 

recreaţionale (cluburi, săli 

de sport, parcuri etc.) 

 

Minimum 1 

proiect local 

Număr de 

proiecte, 

Aria de 

acoperire, 

Număr de 

beneficiari   

direcţi,  

Număr de 

beneficiari 

indirecţi,  

Număr de 

parteneriate, 

Număr 

sesiuni/ 

întâlniri 

Anual 2020 Agenţia Naţională 

Antidrog prin 

CPECA Alba,   

IPJ Alba 

IJJ Alba 

ISJ Alba,  

DJST Alba,  

CJ Alba 

Autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

(primari și consilii 

locale), 

Poliția Locală Alba 

Iulia 

Societatea civilă 

 

 

 

 

 

 

 



A.4. Campanii de reducere a cererii de droguri  

 

Nr. 

crt. 

Obiectiv 

specific 

Activități pentru 

realizarea obiectivelor 
Rezultate 

Indicatori 

de 

evaluare 

Termen de 

evaluare 

Termen de 

finalizare 
Responsabili 

1.  

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 unei 

campanii naţionale media 

de sensibilizare, 

conştientizare şi 

informare, adresată 

populaţiei generale, 

referitoare la consumul de 

droguri şi efectele acestuia 

 

O campanie Număr de 

campanii, 

Aria de 

acoperire 

Anual 2020 Agenţia Naţională 

Antidrog prin 

CPECA Alba  

Societatea civilă 

2.  

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 

2.1. Implementarea unei 

campanii naţionale media 

de sensibilizare a 

populaţiei generale, având 

ca scop destigmatizarea 

consumatorilor de droguri 

 

O campanie 

națională 

Număr de 

campanii, 

Aria de 

acoperire, 

Număr de 

beneficiari 

direcţi,  

Număr de 

beneficiari 

indirecţi,  

Număr de 

parteneriate, 

Număr de 

sesiuni/ 

întâlniri, 

Număr de 

materiale 

promoţionale 

distribuite, 

Număr de 

apariţii 

Anual 2020 Agenţia Naţională 

Antidrog prin 

CPECA Alba,   

Societatea civilă 



Nr. 

crt. 

Obiectiv 

specific 

Activități pentru 

realizarea obiectivelor 
Rezultate 

Indicatori 

de 

evaluare 

Termen de 

evaluare 

Termen de 

finalizare 
Responsabili 

TV/presă 

scrisă 

3.  

 2.2. Implementarea unei 

campanii naţionale de 

informare a populaţiei 

generale privind serviciile 

integrate de prevenire şi 

asistenţă 

 

O campanie 

naţională 

Număr de 

campanii, 

Aria de 

acoperire,  

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 

Anual 2020 Agenţia Naţională 

Antidrog prin 

CPECA Alba, 

Societatea civilă,  

CJ Alba 

Autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

(primari și consilii 

locale)  

4.  

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, la nivel 

local, de mese rotunde, 

seminarii, conferințe de 

presă cu reprezentanţi 

mass-media, în vederea 

promovării proiectelor de 

prevenire a consumului de 

droguri 

 

Minimum 1 

eveniment  

Număr de 

evenimente, 

Aria de 

acoperire, 

Număr de 

materiale 

diseminate, 

Număr de 

participanţi, 

Număr de 

Anual 2020 Agenţia Naţională 

Antidrog prin 

CPECA Alba, 

Societatea civilă 



Nr. 

crt. 

Obiectiv 

specific 

Activități pentru 

realizarea obiectivelor 
Rezultate 

Indicatori 

de 

evaluare 

Termen de 

evaluare 

Termen de 

finalizare 
Responsabili 

apariţii 

TV/articole 

presă scrisă 

 

B. Asistenţa consumatorilor de droguri  

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

 

Nr. 

crt. 

Obiectiv 

specific 

Activități pentru 

realizarea obiectivelor 
Rezultate 

Indicatori 

de 

evaluare 

Termen 

de 

evaluare 

Termen de 

finalizare 
Responsabili 

1.  

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, 

comunități cu o rată 

mare de infecție HIV, 

hepatită, TB, 

persoanele 

consumatoare care 

practică sexul 

comercial, bărbaţi care 

fac sex cu bărbaţi, 

femeile şi copiii 

consumatori 

1.1. Dezvoltarea 

serviciilor şi 

instrumentelor de lucru 

adaptate nevoilor 

femeilor, copiilor şi 

tinerilor cu istoric de 

consum  

 

Minimum un 

program 

funcţional, 

pentru femei, 

copii şi tineri cu 

istoric de 

consum, 

Instrumente de 

lucru create şi 

aplicate 

Număr de 

programe 

dezvoltate, 

Număr de 

instrumente, 

Număr de 

beneficiari 

Anual 2020 Agenția Naţională 

Antidrog prin 

CPECA Alba,  

CJ Alba 

Autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

(primari și consilii 

locale), 

ANITP-CR Alba 

Societatea civilă 



Nr. 

crt. 

Obiectiv 

specific 

Activități pentru 

realizarea obiectivelor 
Rezultate 

Indicatori 

de 

evaluare 

Termen 

de 

evaluare 

Termen de 

finalizare 
Responsabili 

2.  

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 

2.1. Promovarea 

sănătăţii prin dezvoltarea 

de comportamente 

sexuale şi de injectare 

responsabile 

 

Materiale 

informative 

realizate 

 

Număr de 

materiale 

realizate, 

Număr de 

materiale 

distribuite, 

Număr de 

beneficiari 

Anual 2020 DSP Alba  

Agenţia Naţională 

Antidrog prin 

CPECA Alba 

Penitenciarul Aiud  

IȘJ Alba, 

 DJST Alba,  

CJ Alba 

Autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

(primari și consilii 

locale), 

Societatea civilă 

3.  

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 

intervenţiilor adresate 

consumatorilor de 

droguri care nu sunt 

incluşi în programele 

specializate de 

asistenţă 

3.1. Dezvoltarea unui 

grup intersectorial de 

experţi, care are ca scop 

reacţia eficientă la 

provocările din domeniul 

reducerii riscurilor şi 

consecinţelor negative 

asociate consumului de 

droguri, bazată pe 

rezultatele studiilor şi 

cercetărilor ştiinţifice 

 

Creşterea 

capacităţii de 

reacţie la 

provocările 

generate de 

consumul 

problematic de 

droguri 

Număr de 

întâlniri, 

Număr de 

instituţii 

implicate 

Anual 2020 Agenția Naţională 

Antidrog prin 

CPECA Alba,  

DSP Alba,  

Penitenciarul Aiud 

DGASPC Alba 

AJOFM Alba  

CJ Alba 

Autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

(primari și consilii 

locale), 

Societatea civilă 

4.  

4. Creşterea nivelului 

de informare, educare 

şi conştientizare a 

consumatorilor de 

droguri, precum şi 

4.1. Realizarea de 

campanii în mediile 

recreaţionale (concerte, 

festivaluri, cluburi, zone 

turistice etc) în vederea 

Minim 1 

campanie 

realizată 

Număr de 

campanii, 

Număr de 

materiale 

distribuite, 

Anual 2020 Agenţia Naţională 

Antidrog prin 

CPECA Alba  

Societatea civilă  



Nr. 

crt. 

Obiectiv 

specific 

Activități pentru 

realizarea obiectivelor 
Rezultate 

Indicatori 

de 

evaluare 

Termen 

de 

evaluare 

Termen de 

finalizare 
Responsabili 

dezvoltarea de 

intervenţii adecvate în 

vederea prevenirii 

deceselor sau bolilor 

infecţioase asociate 

consumului de droguri 

reducerii riscurilor şi 

consecinţelor negative 

asociate consumului de 

droguri 

Număr de 

beneficiari 

 

B 2. Asistenţa specializată în vederea integrării sociale a consumatorilor de droguri  

 

Nr. 

crt. 

Obiectiv 

specific 

Activități pentru 

realizarea obiectivelor 
Rezultate 

Indicatori 

de 

evaluare 

Termen 

de 

evaluare 

Termen de 

finalizare 
Responsabili 

1.  

1. Dezvoltarea 

politicilor adecvate  

standardelor de calitate 

în vederea asigurării 

accesului în circuitul 

integrat de asistenţă a 

consumatorilor şi a 

consumatorilor 

dependenţi de droguri 

1.2. Promovarea 

sistemului naţional de 

asistenţă integrată 

pentru consumatorii de 

droguri în rândul 

acestora şi în rândul 

furnizorilor de servicii 

publici sau privaţi 

 

Minim 1 

conferință, 

masă rotundă, 

Minim 1 

material de 

promovare 

elaborat 

 

Număr de 

instituții, 

Număr de 

participanți 

Anual 2020 Agenţia Naţională 

Antidrog prin 

CPECA Alba, DSP 

Alba,   

Societatea civilă 

2.  

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 

2.1. Consolidarea 

circuitului integrat de 

asistenţă prin 

dezvoltarea/resurselor 

de asistenţă/centre, 

publice şi private, 

adaptat nevoilor de 

asistenţă identificate 

prin evaluările anuale 

 

Minim 1 

program de 

asistenţă 

Aria de 

acoperire, 

Număr de 

beneficiari 

Anual 2020 Agenţia Naţională 

Antidrog prin 

CPECA Alba,   

CJ Alba 

Autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

(primari și consilii 

locale), 

Societatea civilă 



Nr. 

crt. 

Obiectiv 

specific 

Activități pentru 

realizarea obiectivelor 
Rezultate 

Indicatori 

de 

evaluare 

Termen 

de 

evaluare 

Termen de 

finalizare 
Responsabili 

substanţe noi cu 

proprietăţi psihoactive 

3.  

3. Dezvoltarea 

politicilor adecvate 

nevoilor şi 

particularităţilor 

copiilor consumatori de 

droguri, în vederea 

identificării timpurii şi 

asigurării accesului în 

circuitul integrat de 

asistenţă 

3.1. Adaptarea 

mecanismelor de 

cooperare între serviciile 

de asistenţă integrată a 

copiilor consumatori de 

droguri şi sistemul 

public de asistenţă 

socială, medicală şi 

psihologică în  vederea 

includerii acestora în 

circuitul integrat de 

asistenţă 

Minimum 2 

întâlniri 

Număr de 

întâlniri, 

Număr de 

grupuri de 

lucru,  

Număr de 

instituţii 

implicate 

Anual 2020 Agenţia Naţională 

Antidrog prin 

CPECA Alba,  

DSP Alba 

DGASPC Alba,  

Societatea civilă 

4.  

4. Consolidarea şi 

diversificarea 

serviciilor din cadrul 

circuitului integrat de 

asistenţă, adresate 

persoanelor 

consumatoare de 

droguri aflate în 

sistemele privative de 

libertate 

4.1. Asigurarea 

asistenţei integrate 

pentru consumatorii de 

droguri aflaţi în centrele 

de reţinere, de detenţie 

şi educative precum şi 

asigurarea continuităţii 

intervenţiilor de 

asistenţă după momentul 

liberării 

Minim un 

program 

terapeutic 

derulat în 

sistemul 

privativ de 

libertate 

Număr de 

beneficiari 

 

Anual 2020 Agenţia Naţională 

Antidrog prin 

CPECA Alba,  

Penitenciarul Aiud,  

IPJ Alba,  

Societatea civilă 

5.  

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 

5.1. Capacitarea 

instituţiilor din circuitul 

de aplicare a legii şi cel 

de asistenţă integrată în 

vederea dezvoltării 

instituţionale pentru 

gestionarea cazurilor de 

consumatori de droguri 

care au săvârşit fapte 

penale cu pericol social 

redus şi de consumatori 

Minim 1 

sesiune de 

formare, 

Minim un ghid 

de lucru 

elaborat 

 

Număr de 

sesiuni, 

Număr de 

participanți, 

Număr de 

ghiduri 

elaborate 

Anual 2020 Agenţia Naţională 

Antidrog prin 

CPECA Alba, 

Serviciul de 

Probaţiune Alba, 

Tribunalul Alba, 

DIICOT Alba 

Societatea civilă 



Nr. 

crt. 

Obiectiv 

specific 

Activități pentru 

realizarea obiectivelor 
Rezultate 

Indicatori 

de 

evaluare 

Termen 

de 

evaluare 

Termen de 

finalizare 
Responsabili 

probaţiune în vederea 

includerii acestora în 

circuitul integrat de 

asistenţă 

de droguri aflaţi în 

evidenţa serviciilor de 

probaţiune în vederea 

reabilitării sociale 

 

II. REDUCEREA OFERTEI DE DROGURI   

 

Obiectiv general: 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 

 

Nr. 

crt. 

Obiectiv 

specific 

Activități pentru 

realizarea obiectivelor 
Rezultate 

Indicatori 

de 

evaluare 

Termen 

de 

evaluare 

Termen 

de 

finalizare 

Responsabili 

1.  

1. Cunoaşterea 

dimensiunii ofertei de 

droguri în România 

1.2. Realizarea de 

analize, corelaţii şi 

evaluări de risc la nivel 

național și regional de 

natură a fundamenta 

deciziile în domeniul 

reducerii ofertei de 

droguri 

Minimum o 

analiză 

informativ 

operativă  

 

 

Număr de 

analize 

întocmite 

Semestrial 2020 DIICOT Alba, 

BCCO Alba 

2.  

2. Dezvoltarea şi 

consolidarea sistemului 

instituţional şi 

legislativ privind 

combaterea ofertei de 

droguri 

2.2. Organizarea de 

întâlniri la nivel 

interinstituţional pentru 

implementarea 

coordonată a 

activităților în domeniul 

reducerii ofertei de 

droguri 

Cel puțin o 

întâlnire 

desfăşurată  

 

Număr de 

grupuri 

constituite,  

Număr de 

întâlniri 

organizate  

 

Anual 2020 DIICOT Alba, 

Agenția Națională 

Antidrog prin 

CPECA Alba 

3.  

3. Eficientizarea 

activităţilor specifice 

de combatere a ofertei 

de droguri, a deturnării 

şi traficului de 

3.1. Organizarea de 

grupuri de lucru pe 

domenii specifice de 

interes în legătură cu 

traficul de droguri  

Grupuri de lucru 

organizate şi 

desfăşurate 

(in functie de 

nevoile 

Număr grupuri 

de lucru 

organizate 

 

Anual 2020 DIICOT Alba, 

BCCO Alba,  



Nr. 

crt. 

Obiectiv 

specific 

Activități pentru 

realizarea obiectivelor 
Rezultate 

Indicatori 

de 

evaluare 

Termen 

de 

evaluare 

Termen 

de 

finalizare 

Responsabili 

precursori şi controlul 

domeniilor conexe: 

corupţie, spălare de 

bani, confiscarea şi 

recuperarea creanţelor 

(corupţie, spălare de 

bani, confiscarea şi 

recuperarea creanţelor) 

 

identificate) 

 

4.  

 3.2. Utilizarea 

metodelor speciale de 

cercetare  

Activităţi 

operative/ 

Livrări 

supravegheate 

derulate   

 

Număr de 

activităţi 

operative/ 

livrări 

supravegheate 

desfăşurate 

Anual 2020 DIICOT Alba, 

BCCO Alba  

 

5.  

 3.3. Orientarea  

investigaţiilor  către 

destructurarea grupărilor 

infracționale organizate 

cu potențial major în 

traficul de droguri  

Cazuri/ 

persoane/ 

grupări 

criminale 

investigate/ 

destrămate 

Număr de 

cazuri 

investigate,  

Număr de 

persoane/ 

grupări 

criminale 

investigate 

Anual 2020 DIICOT Alba, 

BCCO Alba  

 

III. COORDONARE 

Obiectiv general: Asigurarea unui concept unitar de acţiune în domeniul problematicii drogurilor şi precursorilor, monitorizarea 

implementării politicilor naţionale în domeniul drogurilor, utilizarea eficientă a resurselor şi maximizarea rezultatelor intervenţiilor realizate  

  

Nr. 

crt. 

Obiectiv 

specific 

Activități pentru 

realizarea 

obiectivelor 

Rezultate 
Indicatori 

de evaluare 

Termen 

de 

evaluare 

Termen 

de 

finalizare 

Responsabili 

1.  

1. Consolidarea 

rolului Agenției 

Naționale Antidrog şi 

a mecanismului 

naţional de 

coordonare în 

domeniul drogurilor şi 

precursorilor 

1.1. Instituirea unui 

sistem eficient de 

monitorizare şi 

evaluare a 

implementării 

activităţilor derulate 

de autorităţile publice 

şi structurile societăţii 

Raport anual de 

monitorizare a 

activităţilor 

prevăzute în  Planul 

de acţiune  

Număr de întâlniri 

periodice/ 

corespondenţă cu 

partenerii  

Anual 2020 Agenția Naţională 

Antidrog prin 

CPECA Alba  

şi partenerii 

instituționali 



Nr. 

crt. 

Obiectiv 

specific 

Activități pentru 

realizarea 

obiectivelor 

Rezultate 
Indicatori 

de evaluare 

Termen 

de 

evaluare 

Termen 

de 

finalizare 

Responsabili 

civile 

2.  

2. Armonizarea 

rolurilor şi 

responsabilităţilor 

pentru fiecare factor 

social din domeniu 

2.1.  Armonizarea 

strategiilor 

instituţionale cu 

obiectivele prioritare 

ale Strategiei 

naționale antidrog 

Strategii, 

Acte normative 

elaborate/ 

modificate  

Număr de 

documente interne 

modificate, 

Notificări formale, 

rapoarte elaborate 

Anual 2020 Agenția Naţională 

Antidrog prin 

CPECA Alba  

şi instituţiile 

implicate 

3.  

3. Reducerea timpului 

instituţional de 

răspuns la problemele 

specifice apărute 

3.1. Instituirea unui 

sistem de raportare 

periodică 

 

 Rapoarte periodice Număr de instituţii 

incluse în sistemul 

de raportare,  

Număr de instituţii 

ce realizează 

raportarea 

Anual 2020 Agenția Naţională 

Antidrog prin 

CPECA Alba  

şi instituțiile 

implicate 

4.  

4. Creşterea 

vizibilităţii şi 

credibilităţii 

instituţiilor statului și 

a implicării societăţii 

civile 

4.1. Diseminarea 

către societatea civilă, 

prin intermediul 

mass-media, a unor 

materiale de 

informare referitoare 

la activitatea Agenţiei 

Naționale Antidrog 

Comunicate de 

presă/  

Invitaţii de presă/ 

Documentare de 

presă/ 

Răspunsuri la 

solicitări media 

adresate 

Număr de  

informaţii 

diseminate, 

Număr de 

materiale publicate 

(articole, ştiri, 

reportaje etc.) 

Anual 2020 Agenția Naţională 

Antidrog prin 

CPECA Alba 

 

5.  

5.   Îmbunătăţirea 

calităţii actului 

profesional al tuturor 

categoriilor de 

specialişti cu atribuţii 

în domeniul drogurilor 

şi domenii conexe prin 

formare de bază şi 

continuă 

 

 

5.1. Implementarea de 

programe comune  de 

formare de bază şi 

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  și din 

Minimum 1 

program anual 

comun de formare 

de bază şi continuă 

implementate pe 

principiul multi-

disciplinarităţii  

Număr de 

programe de 

formare 

implementate în 

rândul cadrelor 

MAI și din afara 

MAI,  

Analiza eficienței 

formării,  

Număr de 

beneficiari 

Anual 2020 Agenţia Naţională 

Antidrog prin 

CPECA Alba, 

DJST Alba, 

DGASPC Alba,  

Penitenciarul 

Aiud, 

Parteneri 

implicați în 

proiecte 



Nr. 

crt. 

Obiectiv 

specific 

Activități pentru 

realizarea 

obiectivelor 

Rezultate 
Indicatori 

de evaluare 

Termen 

de 

evaluare 

Termen 

de 

finalizare 

Responsabili 

mediul penitenciar,  

judecători, procurori 

etc.), organizate după 

principiul multi-

disciplinarităţii 

 

IV. CERCETARE, EVALUARE SI INFORMARE  

 

Obiectiv: Îmbunătăţirea nivelului de cunoaştere a problematicii drogurilor la nivel naţional pornind de la evidenţe ştiinţifice, prin 

monitorizare, cercetare şi informare 

  

Nr. 

crt. 

Obiectiv 

specific 

Activități pentru 

realizarea obiectivelor 
Rezultate 

Indicatori 

de 

evaluare 

Termen 

de 

evaluare 

Termen 

de 

finalizare 

Responsabili 

1.  

1. Consolidarea 

sistemului de 

colectare şi analiză a 

datelor din domeniul 

reducerii cererii şi 

ofertei de droguri 

1.1. Organizarea de 

ateliere de lucru cu 

reprezentanţi ai 

instituţiilor publice şi 

private furnizori de date 

din domeniul reducerii 

cererii şi ofertei de 

droguri 

Întâlniri de lucru 

organizate  

Număr de 

ateliere de 

lucru 

organizate  

Anual 2020 Agenţia Naţională 

Antidrog prin 

CPECA Alba 

2.  

2. Dezvoltarea unei 

baze solide de date, 

validate ştiinţific, în 

domeniul reducerii 

cererii şi ofertei de 

droguri 

2.1. Implementarea de 

studii în rândul 

populaţiei tinere în 

vederea evaluării 

tendinţelor înregistrate 

în consumul de droguri 

(de exemplu: studii 

privind consumul de 

droguri în spaţii 

recreaţionale, studii 

privind consumul de 

droguri în rândul 

liceenilor, studenţilor 

Studii în rândul  

populaţiei tinere 

realizate 

Număr de 

studii 

realizate  

2018 2020 Agenţia Naţională 

Antidrog prin 

CPECA Alba 



Nr. 

crt. 

Obiectiv 

specific 

Activități pentru 

realizarea obiectivelor 
Rezultate 

Indicatori 

de 

evaluare 

Termen 

de 

evaluare 

Termen 

de 

finalizare 

Responsabili 

sau al populaţiei tinere 

neinstituţionalizate) 

3.  

 2.2. Implementarea de 

studii şi cercetări 

privind consumul de 

droguri la nivel regional 

şi local (judeţean) 

Studii/ cercetări 

la nivel regional şi 

local realizate 

Număr de 

studii 

realizate  

2018 2020 Agenţia Naţională 

Antidrog prin 

CPECA Alba 

4.  

3. Consolidarea 

sistemului de 

raportare a datelor din 

domeniul reducerii 

cererii şi ofertei de 

droguri 

3.1. Colectarea, analiza 

şi interpretarea datelor 

referitoare la cererea de 

tratament ca urmare a 

consumului de droguri, 

precum şi a patologiei 

asociate 

Baza de date privind 

admiterea la 

tratament actualizată 

Număr de 

înregistrări 

Anual 2020 Agenţia Naţională 

Antidrog prin 

CPECA Alba 

5.  

 3.2. Colectarea, analiza 

şi interpretarea datelor 

referitoare la urgenţele 

medicale datorate 

consumului de droguri 

Baza de date privind 

cazurile de urgenţă 

ca urmare a 

consumului de 

droguri actualizată   

Număr de 

înregistrări 

Anual 2020 Agenţia Naţională 

Antidrog prin 

CPECA Alba 

6.  

 3.3. Monitorizarea 

programelor din 

domeniul reducerii 

cererii de droguri 

desfășurate conform 

standardelor EDDRA  

Baza de date privind 

programele din 

domeniul reducerii 

cererii de droguri 

actualizată    

Număr de 

proiecte 

eligibile 

propuse 

pentru 

EDDRA 

Anual 2020 Agenţia Naţională 

Antidrog prin 

CPECA Alba 

 

NOTĂ: Finanțarea activităților din Planul de acțiune 2017-2020 pentru implementarea Strategiei Naționale Antidrog 2013-2020 se 

realizează din bugetul propriu al Agenției Naționale Antidrog (bugetul de stat, fondurile prevăzute în Programul naţional de prevenire şi 

asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri în perioada 2015 – 2018 şi Programul de interes naţional de 

prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri în perioada 2015 – 2018, surse atrase din fonduri 

externe), precum și din fondurile alocate de către ordonatorii de credite ale celorlalte instituții responsabile prevăzute în Planul de 

acțiune, conform prevederilor legale în vigoare. 

 

 

 



Anexa nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 236 din 27 iulie 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNOZA LOCALĂ  

privind situația în domeniul drogurilor  

la nivelul  județului Alba 

Martie 2017 

 

 

I. Introducere 

 

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. 1 lit. a din H.G. nr. 461 din 11.05.2011 privind 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog, Centrul de Prevenire, Evaluare şi 

Consiliere Antidrog Alba, structură teritorială a Agenţiei, elaborează pe baza Strategiei Naţionale 

Antidrog 2013 – 2020, prin consultarea instituţiilor cu atribuţii în domeniu, Planul său de acțiune 

pentru perioada 2017-2020, document care va fi supus spre adoptare prin ordin al Prefectului 

Judeţului Alba şi prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba. 

Strategia antidrog a Judeţului Alba pentru perioada 2013-2020 este documentul care 

înglobează obiectivele generale şi specifice pe direcţiile de acţiune asumate de toate instituţiile 

implicate în reducerea amplorii fenomenului drogurilor la nivelul judeţului Alba. Acest 

document reprezintă rezultatul unui proces de consultare la nivelul instituţiilor judeţene şi locale 

cu atribuţii în domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri: Instituţia Prefectului - Judeţul 

Alba, Consiliul Judeţean Alba, Primăria municipiului Alba Iulia, Inspectoratul de Poliţie 

Judeţean Alba, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba,  Poliţia Locală Alba Iulia, Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Alba, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, 

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Alba, Agenţia Naţională Împotriva Traficului de 

Persoane - Centrul Regional Alba Iulia, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 

Alba, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Tribunalul Alba, Agenţia Judeţeană pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă Alba, Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, Serviciul de 

Probaţiune Alba, Direcţia de Sănătate Publică Alba, Penitenciarul Aiud, Brigada de Combatere a 

Criminalităţii Organizate Alba Iulia, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 

Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Alba Iulia, Asociaţia „Filantropia Ortodoxă” Alba 

Iulia.  

II. Infracționalitatea la regimul drogurilor 

 

Criminalitatea creată de droguri, prin consecinţele sale de ordin social, economic, 

medical şi cultural cauzează prejudicii grave nu numai intereselor de stat, dar şi celor ale 

societăţii, ale unor persoane particulare, atentează la viaţa şi sănătatea cetăţenilor, influenţând în 

mod demoralizator conştiinţa şi comportamentul oamenilor. 

Fenomenul traficului de droguri înregistrează o dinamică evolutivă la nivel national, atât 

în sensul creşterii constante a dimensiunilor sale, dar mai ales prin diversificarea categoriilor de 

droguri manifestată în ultimii ani, scăderea vârstei consumatorilor şi a posibilităţilor tot mai 

facile de a procura substanţe interzise. 

În perioada 2014-2016, au fost instrumentate mai multe dosare penale, înregistrate la 

D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Alba Iulia și D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Hunedoara. În 

urma activităților desfășurate au fost realizate capturi de droguri și noi substanțe psihoactive, 

astfel: 

MINISTERUL  AFACERILOR  INTERNE 

AGENŢIA  NAŢIONALĂ  ANTIDROG 

 

CENTRUL  DE PREVENIRE, EVALUARE ŞI CONSILIERE  ANTIDROG  

ALBA 



2014 2015 2016 

- 3125 grame cannabis 

- 397 comprimate MDMA 

- 1,4 grame MDMA 

- 2 comprimate 5-MeO-

DALT 

- 1300 grame noi substanțe 

psihoactive (AB-FUBINACA, 

BB-22, AKB-48F, 3-MMC, a-

PEP, 5-Fluoro-PB-22, 

Methoxphenidine, 

Thiothinone)  

- 175 grame droguri de mare 

risc (4-MEC, XLR-11, AKB-

48 şi JWH-210) 

- 6 comprimate metadonă 

- 0,5 grame rezină de 

cannabis 

- 5259 grame cannabis 

- 1,1 grame amfetamină 

- 2 grame cocaină 

- 10,9 kilograme cannabis 

- 5,8 grame rezină de 

cannabis 

- 17 comprimate Diazepam 

De asemenea, în urma activităților desfășurate au fost reținuți/arestați mai mulți inculpați, 

pentru săvârșirea unor infracțiuni prevăzute de Legea nr. 143/2000 și de Legea nr. 194/2011, 

astfel: 

2014 2015 2016 

31 inculpați 13 inculpați 17 inculpați 

(Sursa: B.C.C.O. Alba Iulia, DIICOT – ST Alba Iulia ) 

 

Având în vedere caracterul infracțiunilor cercetate și modul de săvârșire al acestora, 

precizăm că nu toți inculpații domiciliază pe raza județului Alba și nu toate capturile de substanțe 

interzise s-au făcut pe raza acestui județ. De cele mai multe ori, inculpații pe de raza județului 

Alba au avut legături infracționale cu inculpați din alte județe. 

În urma activităţilor desfăşurate în zona de competenţă, s-a evidenţiat faptul că 

persoanele care consumau droguri „clasice” s-au orientat spre consumul de noi substanţe 

psihoactive (NSP). 

Produsele denumite generic „etnobotanice” sunt mult mai accesibile ca preț, remarcându-

se o frecvență crescută a consumului în special în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 15-25 

ani. Modalitatea relativ uşoară de obţinere a produsului final, precum şi costul de producţie 

foarte mic, duc de asemenea la disponibilitatea dealerilor de a lărgi piaţa de desfacere, aceştia 

îndreptându-şi atenţia spre consumatori cu vârste din ce în ce mai reduse. Prețurile variază în 

funcție de cantitate și tipul de substanță astfel: un pliculeț cu NSP care se consumă prin fumare 

costă între 15 lei și 50 lei, în funcție de cantitate, iar un pliculeț cu NSP care se consumă prin 

prizare costă în medie 100 lei. 

Un factor important care a dus la creșterea fenomenului traficului cu NSP a fost cadrul 

legislativ care, fie prin unele lacune ale Noului Cod de Procedură Penală, fie prin modul de 

sancţionare al infracţiunilor prevăzute, a creat senzaţia în rândul consumatorilor şi traficanţilor că 

operaţiunile cu NSP sunt la limita legalităţii, aceştia referindu-se la substanţele în cauză ca 

„legale”. Astfel, până la intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 18/2016, în cazul operațiunilor cu 

substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive nu era posibilă utilizarea investigatorului sub 

acoperire sau a altor metode speciale prevăzute de Codul de procedură penală. De asemenea, 

este de remarcat modul facil în care suspecţii reuşesc să intre în posesia substanţelor active (fie 

prin livrări poştale, fie prin transport personal) şi modul în care aceştia prepară produsul final, 

prin aplicarea de procedee termice (fierbere ori cristalizare), pe parcursul activităţilor de urmărire 

penală fiind identificate persoane care foloseau astfel de procedee în vederea producerii de NSP.   

Traficul şi consumul de NSP, în special datorită costurilor mai reduse ale substanțelor, 

apreciem că va înregistra un trend ascendent, favorizat și de regimul sancţionator care prevede 

pedepse mai mici decât în cazul traficului de droguri.   

Un alt aspect relevant este legat de introducerea în ţară a drogurilor de risc şi mare risc. 

Astfel, judeţul Alba (precum şi celelalte judeţe de pe raza de competenţă a B.C.C.O. Alba Iulia) 

se află pe principalul traseu rutier şi feroviar de intrare în ţară, context în care s-a creat premisa 

identificării și cercetării unor persoane care acţionau pe raza altor judeţe şi care introduceau 

droguri de risc şi mare risc în ţară, prin intermediul unor firme de coletărie cu sediile în jud. 

Alba. 



Analiza fenomenului introducerii în ţară de droguri de risc şi mare risc indică faptul că 

modul în care firmele de coletărie îşi gestionează activitatea prezintă vulnerabilităţi, creându-se 

astfel posibilitatea pentru diferite persoane de a expedia colete cu conţinut neverificat şi fără a le 

fi certificată identitatea, acelaşi lucru întâlnindu-se şi în privinţa destinatarului. 

În privinţa tipului de drog introdus, aproape în exclusivitate trimiterile de colete 

interceptate au conţinut cannabis (cantităţi cuprinse între 200 şi 2000 grame), fiind întâlnite şi 

cantităţi mici de cocaina, iar ţările de provenienţă sunt Spania şi Germania. 

S-a observat de asemenea disponibilitatea consumatorilor de a-şi dezvolta culturi indoor 

şi outdoor de cannabis, pentru a-şi asigura consumul, dar şi pentru a obţine câştiguri materiale, 

încurajaţi de modul relativ uşor de achiziţionare, atât a materialului biologic (seminţe de 

cannabis feminizate), cât şi a materialelor de îngrijire, toate acestea putând (în continuare) să fie 

achiziţionate on-line. 

Un gram de cannabis se vinde cu prețuri cuprinse între 40-60 lei.  

Se remarcă o tendință de specializare a traficanţilor de droguri şi NSP, precum și o 

organizare superioară a activităților infracționale în scopul creșterii veniturilor ilicite obținute și 

”spălării” produsului infracțional. Datorită tratamentului sancționator relativ blând, membrii 

grupărilor infracționale se familiarizează cu modalităţile specifice de investigare folosite, fiind 

tot mai dificilă obţinerea de probe destinate destructurării acestor grupări.   

La nivelul judeţului Alba au fost identificate ca fiind zone care au un potenţial 

criminogen mai ridicat în domeniul traficului şi consumului ilicit de droguri și NSP, municipiile 

Alba Iulia, Blaj, Sebeş, orașul Cugir şi localităţile din apropierea acestora. Substanțele interzise 

sunt comercializate la nivel stradal de către dealeri locali, ori la domiciliile acestora. Substanțele 

interzise sunt consumate adesea în grupuri de prieteni, la locuinţele lor, mai rar în locuri publice 

gen cluburi şi baruri sau în școli. 

 S-a constatat o creștere a riscului de comitere a unor infracțiuni cu violență sau contra 

patrimoniului în rândul consumatorilor de droguri. Totodată probabilitatea comiterii unor 

infracțiuni la regimul circulației rutiere este mai ridicată în rândul persoanelor cu astfel de 

preocupări. 

(Sursa: B.C.C.O. Alba Iulia) 

 

I. Consumul de droguri şi consumul problematic de droguri în mediul penitenciar 
Numărul deţinuţilor care s-au declarat consumatori de droguri la intrarea în  Penitenciarul 

Aiud: 

2014 2015 2016 

48 deținuți 37 deținuți 25 deținuți 

 Situația persoanelor arestate/condamnate în baza Legii 143/2000 

2014 2015 2016 

28 deținuți 23 deținuți 14 deținuți 

 (Sursa: Penitenciarul Aiud) 

 

II. Dinamica admiterii la tratament în cadrul CPECA Alba 

Conform datelor din evidenţa Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog 

Alba se desprind următoarele:  

În anul 2013 au fost evaluaţi şi incluşi în programe de asistenţă medicală, psihologică şi 

socială un număr  de 7 consumatori  de droguri de sex masculin,  în funcţie de vârstă ponderea 

cea mai mare o au consumatorii cu vârsta cuprinsă între 18-30 ani, iar substanțele consumate au 

fost cannabis 3 cazuri și NSP 4 cazuri. 



        
 

În anul 2014 au fost evaluaţi şi incluşi în programe de asistenţă medicală, psihologică şi 

socială un număr  de 54 consumatori  de droguri de dintre care 52 de sex masculin şi 2 de sex 

feminin, în funcţie de vârstă ponderea cea mai mare o au consumatorii cu vârsta cuprinsă între 

18-30 ani, iar substanțele consumate au fost: cannabis 40 cazuri, NSP 9 cazuri, ecstasy 2 cazuri, 

alcool 3 cazuri. 

 

  
 

În anul 2015  au fost evaluaţi şi incluşi în programe de asistenţă medicală, psihologică şi 

socială un număr  34 consumatori  de droguri  dintre care 33 de sex masculin şi 1 de sex 

feminin, în funcţie de vârstă ponderea cea mai mare o au consumatorii cu vârsta cuprinsă între 

18-30 ani, iar substanțele consumate au fost cannabis 32 cazuri și NSP 2 cazuri. 

 



         
 

În anul 2016  au fost evaluaţi şi incluşi în programe de asistenţă medicală, psihologică şi 

socială un număr de 43 consumatori  de droguri de dintre care 41 de sex masculin şi 2 de sex 

feminin, în funcţie de vârstă ponderea cea mai mare o au consumatorii cu vârsta cuprinsă între 

18-30 ani, iar substanța consumată a fost cannabisul 43 cazuri. 

      
 

Concluzii 

În ceea ce privește numărul persoanelor care au beneficiat de asistență medicală, 

psihologică și socială în cadrul CPECA Alba se observă o creștere semnificativă față de anul 

2013 și anume 54 consumatori în 2014, 34 consumatori în 2015 și 43 consumatori în 2016. 

Referindu-ne la genul beneficiarilor, se observă o predominanță a genului masculin. În toți 

cei patru ani pentru care s-a realizat prezenta analiză, au beneficiat de tratament atât minori cât și 

persoane cu vârsta de peste 30 de ani iar cei mai mulți beneficiari s-au încadrat în intervalul de 

vârstă 18-30 ani. 

 Referitor la drogurile consumate de către beneficiarii CPECA Alba se observă 

predominant consumul de canabis, urmat de NSP, alcool și ecstasy. 

 

Indicatorul Urgenţe ca urmare a consumului de droguri 

Conform prevederilor Ordinului comun MSP şi MIRA nr. 770 din 2007 respectiv nr. 192 

din 2007, pentru aprobarea Metodologiei de completare a fişelor standard şi de transmitere a 

datelor prevăzute în fișa standard de înregistrare a urgențelor medicale produse ca urmare a 

consumului de droguri, lunar sunt colectate de către Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere 



Antidrog, date legate de problematica drogurilor, după cum urmează: Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Alba  – Unitatea de Primiri Urgenţe. 

Conform datelor culese din cadrul serviciului UPU Alba şi interpretate de Centrul de 

Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba se desprind următoarele: 

 

În anul 2013 au primit îngrijiri medicale în cadrul UPU Alba un număr de 10 persoane 

care au consumat substanțe psihoactive dintre care 3 de sex masculin şi 7 de sex feminin, cu 

vârste cuprinse între 14 şi 55 ani, iar substanţele consumate au fost benzodiazepine, 

metamfetamine, barbiturice, amfetamine, opioide și sedative.    

 

   
 

În anul 2014 au primit îngrijiri medicale în cadrul UPU Alba un număr de 16 persoane 

care au consumat substanțe psihoactive, dintre care 10 de sex masculin şi 6 de sex feminin, cu 

vârste cuprinse între 16 și 76 ani, iar  substanţele  consumate au fost benzodiazepine, canabis, 

barbiturice, alcool, cocaină, opioide, NSP și sedative. 

  

   
 

 

În anul 2015  au primit îngrijiri medicale în cadrul UPU Alba  un număr de 32 persoane 

care au consumat substanțe psihoactive, dintre care 22 de sex masculin şi 10 de sex feminin, cu 

vârste cuprinse între 11 și  56 ani, iar  substanţele  consumate  au fost  NSP, benzodiazepine , 

canabis, barbiturice, alcool și  sedative. 

 



   
 

 

În anul 2016  au primit îngrijiri medicale în cadrul UPU Alba un număr de 24 persoane 

care au consumat substanțe psihoactive, dintre care 19 de sex masculin şi 5 de sex feminin, cu 

vârste cuprinse între 16 şi 46 ani, iar  substanţele  consumate  au fost NSP, benzodiazepine , 

canabis și alcool. 

 

   
 

Dinamica admiterii la tratament în cadrul altor furnizori de servicii 
Conform prevederilor Ordinului comun MSP şi MIRA nr 770 din 2007 respectiv nr 192 

din 2007, pentru aprobarea Metodologiei de completare a fişelor standard şi de transmitere a 

datelor prevăzute în fișa individuală de admitere la tratament pentru consumul de droguri, lunar 

sunt colectate de către Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog, Fişele de Admitere 

la tratament ca urmare a consumului de droguri, completate de ceilalţi furnizori de servicii pentru 

consumatorii de droguri (Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, Centrul de Sănătate Mintală 

Adulți Alba Iulia și Centrul de Sănătate Mintală Copii Alba Iulia).  

Centrul de Sănătate Mintală Adulţi Alba a acordat servicii medicale ca urmare a 

consumului de substanţe psihoactive unui număr de 4 persoane: 2 în anul 2015 și 2 persoane în 

anul 2016, iar Centrul de Sănătate Mintală Copii Alba nu a acordat servicii medicale ca urmare a 

consumului de substanţe psihoactive. 

 

 V. Rezultatele  Studiilor 

În anul 2015, Agenția Națională Antidrog a  realizat Studiul ESPAD (The European 

School Survey Project on Alcohol and Other Drugs)  prin care se urmărește monitorizarea 

problematicii comportamentelor de consum în rândul elevilor de 16 ani de la nivel european și 

național,  studiul fiind inițiat de Consiliul Suedez de Informaţii privind Alcoolul şi alte Droguri 

și promovat de Observatorul European de Droguri și Toxicomanii (EMCDDA). 

Rezultatele studiului arată faptul că, consumul de tutun și alcool continuă să 

înregistreze valori ridicate în rândul adolescenților de 16 ani din România fiind peste mediile 



europene, pentru toate perioadele de referinţă: consumul de tutun de-a lungul vieţii – 51,7% față 

de 45,6% la nivel european, consumul de tutun în ultimele 30 zile – 30,1% față de 21,4% şi 

consumul de tutun zilnic în ultimele 30 zile – 19,7% față de 12,4%. Totodată, se observă valori 

mai mari ale consumului de tutun în rândul băieţilor, comparativ cu cele înregistrate în rândul 

fetelor, însă pentru ambele sexe, adolescenţii din România se situează peste valorile medii 

europene. 

Consumul de droguri ilicite rămâne stabil în rândul elevilor de 16 ani, consumul 

oricărui tip de drog ilicit de-a lungul vieţii fiind de 15%. Dintre drogurile ilicite studiate, cel mai 

mare nivel al consumului este înregistrat de canabis – 8,1%. Urmează: NSP cu 5,1%, solvenţi/ 

substanţe inhalante cu 3,6%, cocaină cu 3,3%, LSD sau alte halucinogene – 2,4%, ecstasy – 

2,1%, heroină – 1,7%, ketamină – 1,8%, droguri injectabile – 1,3%, crack – 1,2%, 

amfetamine -1,1%, ciuperci halucinogene – 1,2%, metamfetamine – 1% şi GHB – 1,1%.  

După canabis, pe poziţia a doua, în topul celor mai consumate droguri în rândul elevilor 

din România, se situează noile substanţe psihoactive (NSP). Astfel, 5,1% dintre elevii de 16 ani 

incluşi în eşantion au experimentat consumul de NSP, acest tip de consum menţinându-se la 

acelaşi nivel ca şi în studiul anterior, când a fost pentru prima dată măsurat. Pentru consumul în 

ultimul an, 3,1% dintre persoanele intervievate au declarat consum de NSP, fiind în scădere faţă 

studiul anterior, când a fost observată o valoare de 4,2%.  

În ceea ce priveşte consumul de ecstasy, se observă o menţinere a consumului de-a lungul 

vieţii, la nivelul valorii înregistrate în studiul anterior – 2,1%, faţă de 2%. În mod similar şi în 

cazul consumului de ecstasy din ultimul an, valoarea se menţine la acelaşi nivel cu cel observat 

în 2011, respectiv 1,4%.  

Cel mai mare procent de adolescenţi care au debutat în consum la vârsta de 13 ani sau 

mai devreme se înregistrează în cazul consumului de inhalante – 1,8%, din totalul 

respondenţilor. Pe locul al doilea, la egalitate, se situează adolescenţii care au debutat în 

consumul de canabis, respectiv cei care au debutat la vârsta de 13 ani sau mai devreme în 

consumul de alcool cu pastile - 1,4%, iar pe locul al treilea, se plasează debutul înainte de vârsta 

de 13 ani în consumul de noi substanţe psihoactive (NSP) – 1,3%.  

Percepţia unui risc ridicat în cazul unui consum experimental (o dată/ de două ori), pentru 

drogurile de tipul canabis, amfetamine, ecstasy sau NSP, variază între 30,4% şi 37,5%. 

Comparativ cu studiul anterior, se remarcă o percepţie mai bună asupra riscurilor consumului 

experimental de NSP, proporţia celor care atribuie riscuri ridicate unui astfel de consum fiind de 

28% în 2015, față de 30,8% în 2011. În schimb, pentru celelalte tipuri de droguri, adolescenţii 

consideră în proporţii mai mici că ar exista riscuri ridicate în cazul unui consum experimental de: 

canabis – scădere de la 46,1%, la 37,5%, ecstasy – scădere de la 39,2% la 30,4%, amfetamine – 

scădere de la 44,3% la 37,1%. În ceea ce privește consumul regulat de droguri, adolescenţii 

atribuie cele mai ridicate riscuri consumului de NSP – 60,4%, respectiv consumului de canabis – 

60,2%.  

VI. Rezultatele  activităților  

Pentru atingerea  obiectivelor asumate în Strategia Locală Antidrog Alba 2013-2020 și în 

Planul de acțiune aferent perioadei 2013-2016,  specialiştii CPECA Alba au desfăşurat în această 

perioadă activități în vederea reducerii cererii de droguri în toate mediile de intervenție, după 

cum urmează: 

Pe parcursul anului 2013: 

 În școală au fost desfășurate 13 proiecte cu un număr de 275 activități și 46 activități 

secvențiale beneficiari fiind 1131  elevi, 132 cadre didactice profesori, 14 directori ai unităţilor 

şcolare, 85 de consilieri educativi, 251 preşcolari, 7 educatoare,  1 psiholog 

 În familie au fost desfășurate 3 proiecte cu un număr de 44 activități pentru 783 

părinţi, viitoare mame, 22 cadre medicale (medici, asistenţi medicali). 

 În comunitate au fost desfășurate 6 proiecte cu un număr de 38 activități și 33 activități 

secvențiale beneficiari fiind 1930 tineri şi adulţi, 264 persoane private de libertate, 1 psiholog, 3 

voluntari 

 A fost desfășurat un curs de formare pentru 25 jandarmi din cadrul IJJ Alba 

CPECA Alba a beneficiat de o finanţare de la Consiliul Judeţean Alba în valoare de 7000 

RON, iar pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor a încheiat 13  acorduri de parteneriat cu 

instituții județene. 

 

 



Pe parcursul anului 2014: 

 În școală au fost desfășurate 18 proiecte cu un număr de 275 activități și 25 activități 

secvențiale beneficiari fiind  4006  elevi, 164 studenţi, 216 cadre didactice profesori, 15 directori 

ai unităţilor şcolare, 5 profesori universitari, 70 de consilieri educativi,  4 psihologi, 2 consilieri 

educativi, 1 medic, 14 voluntari. 

 În familie au fost desfășurate 2 proiecte cu un număr de 7 activități pentru 138 părinți. 

 În comunitate au fost desfășurate 6 proiecte cu un număr de 38 activități și 31 activități 

secvențiale beneficiari fiind 1483 tineri şi adulţi, 54 persoane private de libertate, 30  medici, 1 

psiholog, 17 voluntari,  3 educatori. 

 A fost desfășurat un curs de formare pentru 20 polițiști din cadrul Poliției Locale Alba 

CPECA Alba a beneficiat de o finanţare de la Consiliul Judeţean Alba în valoare de 

10000 RON, iar pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor a încheiat 16  acorduri de 

parteneriat cu instituții județene. 

 

Pe parcursul anului 2015: 

 În școală au fost desfășurate 13 proiecte cu un număr de 158 activități și 34 activități 

secvențiale beneficiari fiind  3896 elevi, 151 preşcolari, 15 directori ai unităţilor şcolare, 158 

cadre didactice, 80 consilieri educativi, 30 părinţi, 14 voluntari, 120 studenţi, 2 profesori 

universitari,  6 medici, 5 psihologi. 

 În familie au fost desfășurate 5 proiecte cu un număr de 21 activități pentru 245 

părinți. 

 În comunitate au fost desfășurate 7 proiecte cu un număr de 83 activități și 30 activități 

secvențiale beneficiari fiind 2992 tineri şi adulţi, 54 părinţi, 25 asistenţi medicali, 139 persoane 

private de libertate, 7 profesori.   

CPECA Alba a beneficiat de o finanţare de la Consiliul Judeţean Alba în valoare de 

10000 RON, iar pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor a încheiat 24  acorduri de 

parteneriat cu instituții județene. 

 

Pe parcursul anului 2016: 

 În școală au fost desfășurate 15 proiecte cu un număr de 207 activități și 23 activități 

secvențiale beneficiari fiind  5035 elevi,  298 preşcolari, 15 directori,  79 cadre didactice, 160 

părinţi, 171 studenţi, 2 profesori universitari,  1 medic,  8 consilieri educativi, 15 consilieri 

şcolari, 12 voluntari. 

 În familie au fost desfășurate 4 proiecte cu un număr de 13 activități și 3 activități 

secvențiale pentru 395 părinți. 

 În comunitate au fost desfășurate 7 proiecte cu un număr de 27 activități și 19 activități 

secvențiale beneficiari fiind 2861 tineri şi adulţi, 78 persoane private de libertate, 45 de asistenţi 

medicali comunitari, 45 de părinţi. 

CPECA Alba a beneficiat de o finanţare de la Consiliul Judeţean Alba în valoare de 

10000 RON, iar pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor a încheiat 27  acorduri de 

parteneriat cu instituții județene. 

 

Concluzii 
Parteneriatele dezvoltate cu autoritățile de la nivel central și local, au contribuit în mod 

semnificativ la realizarea unei preveniri standardizate a consumului de tutun, alcool și droguri în 

mediul școlar, familial și comunitate, colaborarea instituțională fiind esențială pentru atingerea 

obiectivelor stabilite la nivelul standardelor europene de calitate pentru prevenirea dependenţei 

de droguri precum şi a standardelor sistemului naţional de asistenţă medicală psihologică şi 

socială a consumatorilor de droguri. Activităţile desfăşurate au avut la bază evaluarea nevoilor 

grupului ţintă care a fost vizat şi au fost structurate în proiecte locale, regionale, naţionale sau 

campanii. 

VII. Nevoile identificate 

Cu toate că, în urma activităților desfășurate, majoritatea obiectivelor propuse în Strategia 

Locală Antidrog Alba 2013-2020 și în Planul de acțiune aferent perioadei 2013-2016 la nivelul 

judeţului au fost realizate, problema drogurilor, inclusiv alcoolul şi tutunul, continuă să 

reprezinte o provocare cu implicaţii grave atât pentru domeniul social, al sănătăţii, dar şi în 

domeniul aplicării legii.  



Evoluţiile recente, cum ar fi consumul de noi substanţe psihoactive NSP, metamfetamine, 

ecstasy, cocaină și alte droguri de mare risc, demonstrează necesitatea adaptării continue a 

răspunsului instituțional la noile tendinţe ale consumului şi traficului de droguri, la condiţiile 

socio-economice actuale și  la realităţile concrete.  

În acest context, la nivelul factorilor de decizie locali este necesară adaptarea continuă a 

răspunsului la noile tendinţe ale consumului şi traficului de droguri, la condiţiile socio-

economice actuale, la realităţile concrete, identificându-se nevoile şi stabilindu-se posibilităţile 

de reacţie. În acest demers, sprijinul structurilor societăţii civile şi al comunităţii este deosebit de 

important.   

Concluzii 

            
 Măsurile luate atât în planul reducerii cererii de droguri, prin numeroasele proiecte de 

prevenire derulate în perioada 2013-2016, cât şi în cel al reducerii ofertei de droguri, prin 

activităţile de control derulate la nivel teritorial de echipele mixte, au determinat o menţinere a 

consumului oricărui tip de drog ilicit la nivelul anilor anteriori. Cu toate acestea, se identifică 

câteva caracteristici ale fenomenului care trebuie avute în vedere la orientarea activităților din 

planul de acțiune județean 2017- 2020, respectiv: 

 Vârsta de debut în consumul de tutun, alcool și droguri 

 policonsumul de droguri inclusiv, consumul de combinaţii de droguri şi alcool;  

 creșterea cazurilor de consum de noi substanţe cu proprietăţi psihoactive;  

 dinamica pieţei drogurilor, generată inclusiv de utilizarea internetului ca mijloc de 

distribuţie a drogurilor;   

 În acest context, Agenţia Naţională Antidrog prin CPECA Alba va avea în vedere 

adecvarea intervenţiilor în funcţie de caracteristicile consumului şi ale consumatorilor. În acest 

sens, se va urmări elaborarea şi dezvoltarea de programe coerente, structurate şi eficiente de 

prevenire selectivă a consumului de droguri și, totodată, implementarea unor campanii și 

proiecte de informare a categoriilor vulnerabile în legătură cu riscurile pe termen scurt, mediu şi 

lung ale uzului, abuzului şi dependenţei de droguri. 

 Activitățile prevăzute pentru perioada 2017-2020 în Planul judeţean antidrog trebuie să 

abordeze integrat reducerea cererii şi ofertei de droguri, concomitent cu adecvarea intervenţiilor 

în funcţie de caracteristicile consumului şi ale consumatorilor, vizând atingerea următoarelor 

obiective generale: 

 Reducerea cererii de droguri, prin consolidarea sistemului judeţean şi 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; 

 Reducerea ofertei de droguri prin reducerea disponibilităţii drogurilor pe piaţă 

concomitent cu dezvoltarea unor mecanisme instituţionale de monitorizare coordonate şi 

adaptate nevoilor actuale şi situaţiei reale a fenomenului şi care să susţină în mod viabil măsurile 

de luptă împotriva acestuia;  

 Coordonarea în domeniul drogurilor, urmăreşte asigurarea unui concept unitar de 

acţiune în domeniul problematicii drogurilor şi precursorilor, monitorizarea implementării 

politicilor naţionale în domeniul drogurilor, utilizarea eficientă a resurselor şi maximizarea 

rezultatelor intervenţiilor realizate;  

 Îmbunătăţirea nivelului de cunoaştere a problematicii drogurilor la nivel judeţean 

pornind de la evidenţe ştiinţifice, prin informare şi evaluare. 

Fenomenul drogurilor, care prezintă o complexitate deosebită, cu implicaţii în toate 

sferele - sănătate publică, siguranţa cetăţeanului şi securitate naţională - reclamă un răspuns 

instituţional multidisciplinar, pragmatic şi eficient, bazat pe o evaluare realistă a nevoilor, 

resurselor, posibilităţilor de acţiune şi obiectivelor. Răspunsul instituţional la fenomenul dinamic 

al drogurilor nu poate fi limitat la o singură instituţie sau organizaţie, ci trebuie să fie rezultatul 

unei cooperări interinstituţionale reale, constante şi eficiente. În acest sens, mecanismul de 

coordonare instituit anterior şi consolidat prin  Strategia Națională Antidrog continuă să 

reprezinte elementul central în asigurarea sinergiei, coerenţei şi unităţii răspunsului la fenomenul 

drogurilor, pornind de la premisele cooperării autentice, evitării suprapunerilor, asigurării unui 

schimb eficient de informaţii şi date şi utilizării eficiente a resurselor.  


