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I. REDUCEREA CERERII DE DROGURI
Obiectiv: Reducerea cererii de droguri, prin consolidarea sistemului 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
Obiective
specifice

Activitati

1.Creşterea nivelului de
informare, educare şi
conştientizare a

1.1. Organizarea la nivel regional şi local
de conferinţe / seminarii / mese rotunde
cu tema „Bune practici în prevenirea
consumului de droguri în mediul şcolar”.

Responsabili

CPECA Argeş
Instututia
Prefectului Arges
DGASPC Arges
ATOP Arges

Propuneri de Acţiuni la
nivelul jud. Argeş

Alţi posibili
parteneri

Conferinţe/ seminarii /
mese rotunde anuale
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Obiective
specifice

populaţiei
şcolare în vederea
neînceperii consumului de
droguri, în cadrul
programelor şcolare,
extraşcolare şi de petrecere a
timpului liber

Activitati

1.2. Implementarea de proiecte pilot, de
intervenţie timpurie în mediul preşcolar,
prin creşterea influenţei factorilor de
protecţie şi scăderea influenţei factorilor
de risc.
1.3.Dezvoltarea la nivel local de proiecte
de informare, educare, conştientizare cu
privire la consumul de tutun, alcool,
droguri şi substanţe noi cu proprietăţi
psihoactive,
adresate
elevilor
si
studentilor
din
învăţământul
preuniversitar şi universitar

1.4. Implementarea de proiecte de
prevenire selectivă a consumului de
droguri, adresate grupurilor la risc (elevi

Responsabili

ONG „Salvati
Copiii” Romania
– filiala Arges
IPJ Argeş
ISJ Argeş
I.J.J. Argeş
CPECA Argeş
ISJ Argeş
ONG „Salvati
Copiii” Romania
– filiala Arges
I.J.J. Argeş
CPECA Argeş
Instututia
Prefectului Arges
ONG „Salvati
Copiii” Romania
– filiala Arges
I.J.J. Argeş
ISJ Argeş
Universităţi
IPJ Argeş
ATOP Arges

CPECA Argeş
ISJ Arges
Instututia

Propuneri de Acţiuni la
nivelul jud. Argeş

Alţi posibili
parteneri

Proiecte pentru
promovarea unui stil de
viaţă sănătos şi
dezvoltarea de abilităţi de
viaţă în grădiniţe
Proiecte locale de
informare, educare,
conştientizare adresate
elevilor din învăţământul
preuniversitar şi
universitar
campanii pentru
informarea, educarea şi
conştientizarea elevilor şi
studenţilor privind
consumul de tutun,
alcool, droguri şi
substanţe noi cu
proprietăţi psihoactive
Proiecte locale/nationale
de prevenire selectivă a
consumului de droguri
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Obiective
specifice

Activitati

Propuneri de Acţiuni la
nivelul jud. Argeş

Responsabili

cu părinţi dependenţi de tutun, alcool şi
droguri, elevi din familii cu statut socioeconomic scăzut, elevi cu risc de
abandon şcolar, elevi cu comportament
deviant etc).
1.5. Implementarea, în rândul populaţiei
şcolare, a unei campanii naţionale de
prevenire (cu o componentă media) a
consumului de substanţe noi cu
proprietăţi psihoactive.
2.1. Implementarea de proiecte orientate
2.Creşterea nivelului de
pe activităţi de petrecere a timpului liber
informare, sensibilizare şi
conştientizare a populaţiei şcolare (culturale, artistice şi sportive), ca
si studentesti în vederea evitării alternativă sănătoasă la consumul de
transformării consumului
tutun, alcool, droguri şi substanţe noi cu
proprietăţi psihoactive, adresate elevilor
experimental şi ocazional în
din învăţământul preuniversitar şi
consum regulat, în cadrul
programelor şcolare, extraşcolare universitar
şi de petrecere a timpului liber

Prefectului Arges
I.J.J. Argeş
ATOP Arges

adresate grupurilor la
risc,

CPECA Argeş
Instututia
Prefectului Arges
ISJ Argeş
ATOP Arges
CPECA Argeş
Instututia
Prefectului Arges
ISJ Argeş
I.J.J. Argeş
ONG „Salvati
Copiii” Romania
– filiala Arges
IPJ Argeş
ATOP Arges

Campanie naţională de
prevenire a consumului
de substanţe noi cu
proprietăţi psihoactive

Alţi posibili
parteneri

Proiecte locale orientate
pe activităţi de petrecere
a timpului liber ca
alternativă la Consumul
de tutun, alcool, droguri
şi substanțe noi cu
proprietăți psihoactive

A.2. Prevenirea în familie
Obiective
specifice

1. Creşterea nivelului de sensibilizare şi
responsabilizare a familiilor în vederea
oferirii de modele pozitive copiilor, în

Activitati

1.1.Implementarea unei
campanii naţionale de
informare, educare și

Responsabili

CPECA
Argeş
Instututia

Propuneri de Acţiuni concrete
la nivelul jud. Argeş

Propuneri de parteneri

Minim o campanie
naţională
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Obiective
specifice

Activitati

cadrul programelor de informare, educare
şi conştientizare cu privire la efectele
consumului de droguri

conştientizare a familiilor

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

Responsabili

Propuneri de Acţiuni concrete
la nivelul jud. Argeş

Prefectului
Arges
ISJ Argeş
ATOP
Arges
CPECA
Argeş
Instututia
Prefectului
Arges
ISJ Argeş

Minim un proiect local

Propuneri de parteneri

A.3. Prevenire comunitară
Obiective
specifice

Activitati

Responsabili

Propuneri de Acţiuni concrete
la nivelul jud. Argeş

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 o categorie
de grupuri vulnerabile, în vederea
reducerii influenţei factorilor de risc şi
creşterii influenţei factorilor de
protecţie

2.Creşterea nivelului de
informare şi conştientizare a
populaţiei generale şi a
populaţiei la risc asupra
efectelor, riscurilor şi

2.1.Implementarea campaniilor locale CPECA Argeş Minim 2 campanii locale
de sensibilizare, conştientizare şi
Instututia
informare, adresate populaţiei
Prefectului
generale, referitoare la consumul de
Arges
droguri şi efectele acestuia precum si ISJ Argeş

Propuneri de
parteneri

CPECA Argeş Minim un proiect local
DGASPC
Arges
ATOP Arges
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Obiective
specifice

consecinţelor negative ale
consumului de droguri în
vederea neînceperii sau
întârzierii debutului
consumului de droguri

Activitati

Responsabili

Propuneri de Acţiuni concrete
la nivelul jud. Argeş

privind serviciile integrate de
prevenire şi asistenţă.

DJST Arges
Societatea
civilă
ATOP Arges

2.2. Organizare de sesiuni de formare
pentru diverse categorii de
profesionisti in domeniul prevenirii
consumului de droguri(politisti,
avocati, mediatori, asistenti
sociali,etc.)

CPECA Argeş Minim o sesiune de formare
Instututia
Prefectului
Arges
DGASPC
Arges

Propuneri de
parteneri

I.J.J. Argeş
ATOP Arges
3.Reducerea influenţei
factorilor de risc şi
dezvoltarea influenţei
factorilor de protecţie la
categoriile profesionale ce
sunt predispuse consumului
de droguri, corelat cu nivelul
de responsabilitate socială şi
particularităţile acestora

3.1. Implementarea unor proiecte
CPECA Argeş Minim un proiect local
locale de prevenire a consumului de
DSP Argeş
alcool la locul de muncă sau in
ATOP Arges
comunitatile cu problematica legata de
consumul de alcool

4. Adoptarea unui stil de
viaţă sănătos la nivelul
populaţiei generale, ca

4.1.Implementarea de proiecte locale CPECA Argeş Minim un proiect local
de prevenire a consumului de droguri, DJST Arges
în spaţii recreaţionale (cluburi, săli de IPJ Argeş
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Obiective
specifice

Activitati

alternativă la consumul de
sport, parcuri etc.)
droguri, în cadrul
programelor de petrecere a
timpului liber
5.Creşterea nivelului de
5.1. Realizarea de activităţi de
implicare a mediilor de
informare şi formare în adicţii adresate
comunicare în masă în
reprezentanţilor mass-media
promovarea şi susţinerea
programelor de prevenire a
consumului de droguri

Responsabili

Propuneri de Acţiuni concrete
la nivelul jud. Argeş

Propuneri de
parteneri

DGASPC
Arges
DSP Argeş
CPECA Argeş Activităţi cu presa
BCC0
PITESTI

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

1.Dezvoltarea intervenţiilor de
identificare, atragere şi
motivare a persoanelor
consumatoare de droguri care
nu au contact cu serviciile de
asistenţă specializată, în special
pentru persoanele cu istoric
îndelungat de consum,
persoanele consumatoare
marginalizate sau excluse
social, grupurile etnice,
persoanele consumatoare care
practică sexul comercial,
bărbaţi care fac sex cu bărbaţi,

Activitati
Responsabili

1.1.Creşterea capacităţii instituţiilor
publice şi organizaţiilor
neguvernamentale ce au ca specific
apărarea drepturilor omului şi
furnizarea de servicii pentru grupurile
vulnerabile la risc prin formarea si
informarea personalului(prin workshop-uri, mese rotunde , seminarii) în
vederea reducerii riscurilor şi
consecinţelor negative asociate
consumului de droguri in randul
beneficiarilor
1.2 Realizarea de campanii de

CPECA Argeş
BCC0 PITESTI

CPECA Argeş

Propuneri de Acţiuni
concrete la nivelul
jud. Argeş

Propuneri de
parteneri

Minim 2 mese
rotunde/ intalniri
publice realizate

Campanii
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Obiective
specifice

femeile şi copiii consumatori

2. Oferirea de servicii integrate,
adaptate contiunuu de asistenta
specializata si management de
caz pentru persoanele
consumatoare de droguri si
pentru familiile acestora

3.Îmbunătăţirea accesului
consumatorilor de droguri
injectabile la servicii de
prevenire, consiliere, tratament,
testare şi vaccinare HIV, HVB,
HVC, TBC şi a altor boli

Activitati
Responsabili

promovare a serviciilor de asistenta
specializate existente la nivel local si
regional
2.1 Realizarea evaluarilor medicale si
psihologice in vederea includerii intrun program integrat de asistenta
2.2. Realizarea si implementarea
planurilor de tratament individualizate
si a managementului de caz
2.3 Asigurarea includerii in programe
de substitutie
2.4.Asigurarea asistenţei integrate
pentru consumatorii de droguri aflaţi în
centrele de reţinere, de detenţie şi de
reeducare precum şi asigurarea
continuităţii intervenţiilor de asistenţă
după momentul liberării
2.5 Organizarea se grupuri de suport si
de terapie pentru persoanele
consumatoare de droguri, inclusiv
alcool si dezvoltarea acestui tip de
suport la nivel regional/national
3.1. Referirea consumatorilor de
droguri injectabile către servicii de
tratament pentu HIV hepatită: HVB
tip B, HVC tip C,TBC şi alte boli
asociate.

Propuneri de Acţiuni
concrete la nivelul
jud. Argeş

Propuneri de
parteneri

nationale si locale

CPECA Argeş

Includerea
persoanelor
consumatoare de
droguri in sistemul
integrat de asistenta

CPECA Argeş
Minim un program
Penitenciarul Mioveni terapeutic derulat în
sistemul privativ de
libertate

CPECA Argeş

CPECA Argeş
DSP Argeş

Minim 1 grup de
suport organizat la
nivel CPECA Argeş

Accesul
consumatorilor de
droguri la tratament
HIV, HVB, HVC,
TBC şi a altor boli
asociate
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Obiective
specifice

Activitati
Responsabili

Propuneri de Acţiuni
concrete la nivelul
jud. Argeş

asociate, în comunitate şi în
3.2. Referirea consumatorilor de
sistemele privative de libertate droguri injectabile către unităţile
sanitare în vederea vaccinării (în
funcţie de antecedentele vaccinale)
contra bolilor infecţioase care se pot
transmite parenteral: hepatită HVB tip
B, HVC tip C, tetanosul (în cazul
seringilor murdare de pământ, praf).
3.3. Referirea consumatorilor de
droguri injectabile către serviciile de
testare voluntară şi confidenţială, pe
baza consimţământului informat, cu
asigurarea consilierii pre şi post
testare, pentru HIV, HVC (HVB
pentru nevaccinaţi), TBC şi alte
infecţii asociate consumului de
droguri

CPECA Argeş

CPECA Argeş
DSP Argeş

Accesul
consumatorilor de
droguri la testare

4.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

CPECA Argeş

Creşterea
capacităţii de
reacţie la
provocările
generate de
consumul
problematic de
droguri
Creşterea nivelului
de informare şi

4.1.Realizarea unui grup
interinstitutional judetean/regional de
specialisti, ce 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
4.2 Întărirea capacităţii de răspuns a
profesioniştilor din diferite domenii

DSP Argeş

BCC0 PITESTI

CPECA Argeş

Propuneri de
parteneri

Accesul
consumatorilor de
droguri la vaccinare
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Obiective
specifice

asistenţă

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

Activitati

Propuneri de Acţiuni
concrete la nivelul
jud. Argeş

Responsabili

(poliţişti, farmacişti, medici de
familie, asistenţi sociali / lucrători
sociali etc.) în vederea reducerii
riscurilor şi consecinţelor negative
asociate consumului de droguri

5.1.Implicarea şi formarea egalilor şi
voluntarilor în măsurile de reducere a
deceselor ca urmare a consumului de
droguri

BCC0 PITESTI

CPECA Argeş
D.S.P. Argeş

Propuneri de
parteneri

conştientizare a
profesioniştilor din
diferite domenii în
vederea reducerii
riscurilor şi
consecinţelor
negative asociate
consumului de
droguri
Minimum o sesiune
de formare realizata

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

Activitati
Responsabili

5. Dezvoltarea de servicii
interinstituţionale integrate
pentru consumatorii de
droguri care au săvârşit fapte

5.1. Sensibilizarea profesioniştilor din cadrul
instituţiilor de aplicare a legii în legătură cu
prevederile normative în vigoare, privind accesul
consumatorilor de droguri care au comis fapte

CPECA Argeş
Serviciul de
probaţiune
Penitenciarul

Propuneri de
Acţiuni
concrete la
nivelul jud.
Argeş

Propuneri de parteneri

Minimum o
intalnire de
sensibilizare
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Obiective
specifice

Activitati
Responsabili

penale cu pericol social redus
şi pentru consumatorii de
droguri aflaţi în evidenţa
serviciilor de probaţiune în
vederea includerii acestora în
circuitul integrat de asistenţă

penale cu pericol social redus şi al
consumatorilor de droguri aflaţi în evidenţa
serviciilor de probaţiune la circuitul integrat de
asistenţă în vederea reabilitării sociale

Propuneri de
Acţiuni
concrete la
nivelul jud.
Argeş

Propuneri de parteneri

Mioveni
DGASPC Arges
BCC0 PITESTI
DIICOT ST Argeş

II. REDUCEREA OFERTEI DE DROGURI
Obiectiv: Reducerea ofertei de droguri prin identificarea şi destructurarea reţelelor de trafic, reducerea disponibilităţii
drogurilor pe piaţă şi utilizarea eficientă a sistemului de aplicare a legii, concomitent cu dezvoltarea unor mecanisme instituţionale
de monitorizare şi control, coordonate şi adaptate nevoilor actuale şi situaţiei reale a fenomenului şi care să susţină în mod viabil
măsurile de luptă împotriva acestuia.
Obiective
specifice

Activitati

1.Dezvoltarea şi consolidarea 1.1 Desfăşurarea unor programe de pregătire
sistemului instituţional şi
comună pentru judecători, procurori şi poliţiştii
legislativ privind combaterea antidrog
ofertei de droguri

Responsabili

Propuneri de
Acţiuni
concrete la
nivelul jud.
Argeş

CPECA Argeş
I.J.J. Argeş
DIICOT ST Argeş
BCC0 PITESTI

Minimum
un program
de pregătire,
în funcţie de
nevoile
identificate

Propuneri de parteneri
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Obiective
specifice

Activitati

Propuneri de
Acţiuni
concrete la
nivelul jud.
Argeş

Responsabili

2.Eficientizarea activităţilor
specifice de combatere a
ofertei de droguri, a
deturnării şi traficului de
precursori şi controlul
domeniilor conexe: corupţie,
spălare de bani, confiscarea
şi recuperarea creanţelor;

2.1. Organizarea de întâlniri la nivel
interinstituţional
pentru
implementarea
CPECA Argeş
coordonată a politicilor antidrog sectoriale.
I.J.J. Argeş
BCC0 PITESTI

Propuneri de parteneri

Cel puțin o
întâlnire
desfăşurată

III.COORDONARE
Obiectiv: 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.
Obiective
specifice

1. Facilitarea comunicării, a

Activitati

1.1. Creşterea nivelului de cunoştinţe

Responsabili

Propuneri de
Acţiuni concrete la
nivelul jud. Argeş

CPECA Argeş

Minim o masa

Propuneri de parteneri
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Obiective
specifice

Activitati
Responsabili

schimburilor de bune practici şi
resurse de informare între
factorii sociali implicaţi în
reducerea cererii şi ofertei de
droguri

referitor la fenomenul drogurilor prin
intermediul unei reţele de persoane
specializate în domeniul
informării/documentării și a unui flux
permanent de resurse

I.J.J. Argeş

Propuneri de
Acţiuni concrete la
nivelul jud. Argeş

Propuneri de parteneri

rotunda sau
participari la
conferinte în sfera
drogurilor şi
dependenţei de
droguri

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.
Obiective
specifice
1. Consolidarea
sistemului de colectare
şi analiză 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

Activitati
Responsabili
1.1 Actualizarea
reţelelor de colectare a
datelor, prin identificarea de noi furnizori de
date şi prin reînnoirea parteneriatelor de
colaborare

Propuneri de Acţiuni
concrete la nivelul jud.
Argeş
Reţea de colectare a
datelor actualizată

Propuneri de
parteneri

CPECA Argeş

2.1. Implementarea de studii şi cercetări privind
consumul de droguri la nivel regional şi local
(judeţean)

Studii/ cercetări
la nivel regional şi
local realizate
CPECA Argeş
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Obiective
specifice

Activitati
Responsabili

3. Consolidarea
3.1. Colectarea datelor referitoare la cererea de
sistemului de raportare tratament ca urmare a consumului de droguri,
a datelor din domeniul precum şi a patologiei asociate
reducerii cererii şi
ofertei de droguri
3.2. Colectarea, analiza şi interpretarea datelor
referitoare la urgenţele medicale datorate
consumului de droguri
3.3. Distribuirea Raportului naţional şi a altor
materiale informative către toate instituţiile care
furnizează date şi către toţi partenerii locali

CPECA Argeş

CPECA Argeş

CPECA Argeş

Propuneri de Acţiuni
concrete la nivelul jud.
Argeş
Baza de date privind
admiterea la tratament
actualizată

Propuneri de
parteneri

Baza de date privind
cazurile de urgenţă ca
urmare a consumului de
droguri actualizată
Diseminarea Raportului
Naţional Anual al ANA

Intocmit,

C.R.P.E.C.A. PITEŞTI
ŞEFUL C.R.P.E.C.A. PITEŞTI

Subcomisar de Politie Daniel Gheorghe
.............................................................................

C.P.E.C.A. ARGEŞ
COORDONATORUL C.P.E.C.A. ARGEŞ

Subcomisar de Politie Neacsu Marius
...............................................

Nr................../...........................
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PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI LOCALE ANTIDROG ARGES
IN PERIOADA 2017 – 2020

AVIZAT
I.P.J. ARGEŞ
Inspector Şef
Chestor de Poliţie Ionel Ispir

AVIZAT
I.J.J. ARGEŞ
Inspector Şef
Colonel Gheorghe Lupescu

.............................................

AVIZAT
D.S.P. ARGEŞ
Director executiv
Dr. Hontaru Octavia Sorina

AVIZAT
B.C.C.O. PITEŞTI
Şef serviciu
Comisar Şef de Poliţie Iulian Sârbu

............................................

AVIZAT
PENITENCIAR MIOVENI
Director
Inspector principal Daniel Conea

.............................................

............................................

AVIZAT
D.G.A.S.P.C. ARGEŞ
Director general
Adrian Macovei
.............................................

...............................................

AVIZAT
I.S.J. ARGEŞ
Inspector şcolar general
Prof. Dumitru Tudosoiu

AVIZAT
A.T.O.P. ARGEŞ
Presedinte Dorin Marasoiu

...............................................

AVIZAT
D.J.T.S. ARGEŞ
Director executiv
Prof. Laurenţiu Achimescu
............................................

……………………………………

AVIZAT
SERVICIUL DE PROBAŢIUNE ARGEŞ
Şef serviciu
Pană Octavian
...............................................

AVIZAT
D.I.I.C.O.T. S.T. PITEŞTI
Procuror Şef Serviciu
Valentin Preoteasa

AVIZAT
ASOCIAŢIA „SALVAŢI COPIII” FILIALA ARGEŞ

..................................................

..............................................................

Dumitra Sima
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