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INTRODUCERE 

 

Strategia Judeţeană Antidrog a fost elaborată ca un răspuns al autorităților locale, în 
colaborare cu structura judeţeană a Agenţiei Naţionale Antidrog, la fenomenul drogurilor. 
Construită după modelul Strategiei Naţionale Antidrog, aprobată prin Hotărâre de Guvern, Strategia 
Judeţeană Antidrog şi Planul de Acţiune aferent sunt documente programatice pe baza cărora se 
derulează acțiuni integrate la nivelul comunității în vederea reducerii cererii şi ofertei de droguri şi a 
colaborării locale pentru prevenirea şi diminuarea fenomenului traficului şi consumului de droguri.  

La nivelul județului Neamţ în anul 2014 au fost elaborate atât Strategia Judeţeană Antidrog 
2014 - 2020, cât şi Planul de implementare pentru perioada 2014-2016, prin Ordinul Prefectului 
judeţului Neamţ nr. 164 din 26 iunie 2014 şi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 201 / 02 
iulie 2014. Pentru perioada 2017-2019 nu a mai fost realizat un Plan de Acţiune pentru 
implementarea Strategiei Antidrog a judeţului Neamţ, acest fapt datorându-se mai multor factori 

- întârzierea adoptării la nivel naţional a Planului de Acţiune 2017 – 2020 – acesta 
fiind aprobat prin H.G. 853 din 21 octombrie 2018;  

- dinamica negativă de personal înregistrată la nivelul Centrului de Prevenire, 
Evaluare şi Consiliere Antidrog Neamţ începând cu a doua jumătate a anului 
2016 şi până la mijlocul anului 2018; (Centrul de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog Neamţ  (CPECA) este structura judeţeană a Agenţiei 
Naţionale Antidrog – instituţie cu rol coordonator în domeniul drogurilor la nivel 
naţional şi aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne. CPECA Neamţ a 
iniţiat în anul 2014 demersurile pe lângă autorităţile publice locale din judeţul 
Neamţ în privinţa elaborării Strategiei Judeţene Antidrog şi a Planului de 
Acţiune, având şi rolul de monitor în privinţa îndeplinirii obiectivelor asumate 
prin cele 2 documente programatice). 

Cu toate acestea, în anul 2018, la nivelul judeţului Neamţ au fost realizate acţiuni şi 
intervenții pe baza Planului de acţiune 2014 – 2016, continuându-se astfel demersurile pentru 
atingerea obiectivelor propuse în anul 2014.  

Planul de Acţiune este construit pe 4 mari direcţii de acţiune:  

1. Reducerea cererii de droguri – cuprinzând obiective şi acţiuni care vizează apariţia şi 
dezvoltarea consumului de droguri în rândul copiilor, adolescenţilor, tinerilor şi adulţior 
şi care se structurează pe 2 subdomenii:  

 Prevenirea consumului de droguri care la rândul ei se realizează pe mai 
multe paliere: în şcoală, familie, în comunitate şi prin campanii media de 
reducere a cererii 

o Asistenţa consumatorilor de droguri, care are în vedere 2 mari direcţii:  

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

 Asistenţa specializată în vederea integrării sociale a consumatorilor  

2. Reducerea ofertei de droguri – domeniu care are în vedere obiective şi acţiuni prin care 
se doreşte cunoaşterea dimensiunii ofertei de droguri şi consolidarea sistemului 
interinstituţional privind combaterea ofertei de droguri  

3. Coordonarea interinstituţională – domeniu în care este subliniată importanţă colaborării 
interinstituţionale pe toate palierele vizate de Strategia Judeţeană Antidrog 

4. Evaluare şi informare – domeniu prin care se doreşte imbunătăţirea nivelului de 
cunoaştere a problematicii drogurilor la nivel local.  
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Fig. 1.    Pilonii Strategiei Antidrog a Judeţului Neamţ 2014 - 2020

PLANUL DE ACŢIUNE  
pentru implementarea  

STRATEGIEI JUDEŢENE 
ANTIDROG 

REDCEREA CERERII DE DROGURI                                                                                                       

PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI                          

ÎN ŞCOALĂ                                               

ÎN FAMILIE                                               

ÎN COMUNITATE                                    

PRIN CAMPANII MEDIA                        

ASISTENŢA CONSUMATORILOR DE DROGURI                     

REDCEREA OFERTEI DE DROGURI                                                                                                         

COORDONARE                                                                                                                                                

EVALUARE ŞI INFORMARE                                                                                                                         

IDENTIFICAREA, ATRAGEREA MOTIVAREA  
CONSUMATORILOR DE DROGURI ÎN VEDEREA             
INCLUDERII ÎN SERVICIILE DE ASISTENŢĂ  
SPECIALIZATĂ 

ASISTENŢĂ SPECIALIZATĂ ÎN VEDEREA  
INTEGRĂRII SOCIALE A CONSUMATORIOR                    
DE DROGURI 
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Ponderea cea mai mare în ansamblul Planului de Acţiune o are capitolul referitor la 
Reducerea Cererii de Droguri, subcapitolul Prevenirea în Şcoală, unde activităţile ce sunt necesar 
a fi implementate reprezintă 40% din totalul acţiunilor prevăzute în Planul de Acţiune.  

 
Fig. 2. Ponderea activităţilor în Planul de Acţiune pentru implementarea SJA 2014 - 2020 

 
Cu siguranţă, acest capitol al Planului de Acţiune pentru implementarea Strategiei Antidrog 

a judeţului Neamţ suscită un interes deosebit, întrucât vizează obiective şi acţiuni care se adresează 
îndeosebi copiilor, adolescenţilor şi tinerilor – grupuri sociale vulnerabile la consumul de droguri, 
fiind astfel subliniată importanţa pe care o are Prevenirea Consumului de droguri în ansamblul 
politicilor publice din România. Din acest motiv, şi în anul 2018, principalele activităţi realizate la 
nivel local de actorii sociali comunitari au vizat Prevenirea consumului de droguri, în special în 
şcoală. Cele mai multe acţiuni vizează domeniul prevenirii în şcoală, avându-se în vedere 
vulnerabilitatea la consumul de droguri a grupurilor ţintă, precum şi faptul că cei mai mulţi copii şi 
tineri sunt înscrişi într-o formă de educaţie, grupul ţintă fiind astfel accesibil.   
Din totalul de 20 de activităţi propuse în Planul de Acţiune în cele 4 capitole, au fost 
implementate activităţi pentru 16 dintre ele, reprezentând un procent de 80% implementare.   
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GRADUL ÎNDEPLINIRII OBIECTIVELOR STABILITE ÎN STRATEGIA ANTIDROG A 

JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN ANUL 2018 

 

CAPITOLUL 1.   REDUCEREA CERERII DE DROGURI  
PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI ŞI ASISTENŢA CONSUMATORILOR 

 
- Total activităţi preventive realizate în anul 2018: 101 activităţi 
- Total beneficiari: 7372 (93,7% copii şi adolescenţi) 

 
 
A.1 PREVENIREA ÎN ŞCOALĂ 
 
Obiectiv specific 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. 
 

 
Activitatea 1.1. Implementarea de proiecte de intervenţie timpurie în mediul preşcolar, prin 
creşterea influenţei factorilor de protecţie. 
 
Stadiul de implementare: REALIZAT PARŢIAL 
Dinamica negativă de personal înregistrată în anul 2018 la nivelul CPECA Neamţ, a determinat ca 
activităţile la acest subpunct sa fie replanificate pentru a doua jumătate a anului 2018 şi anul 2019. 
Astfel, în perioada septembrie – decembrie 2018 a fost transmisă prin intermediul Inspectoratului 
Şcolar al Judeţului Neamţ către toate unităţile şcolare din judeţ, Oferta Educaţională Antidrog 2018-
2019 în domeniul prevenirii consumului de droguri în şcoală. Pentru proiectul „Cum să creştem 
sănătoşi” , adresat copiilor din mediul preşcolar s-au înscris un număr de 10 clase, care au 
implementat proiectul începând cu luna martie 2019.  
 
Activitatea 1.2.  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 din învăţământul preuniversitar. 
 
Stadiul de implementare: REALIZAT  

 număr de activităţi/proiecte implementate – 82  
 Număr de beneficiari direcţi – 4793 din care 

- 4615 elevi, 
- 54 cadre didactice,  
- 26 de specialişti, 
- 98 de părinţi 

 Fonduri accesate în domeniu: - 0 
 Resurse alocate pentru îndeplinirea activităţii – resurse proprii 
 

Activitatea 1.3. Implementarea de proiecte de prevenire a consumului de droguri legale şi ilegale, 
substanţe cu proprietăţi psihoactive, bazate pe principiile educaţiei între egali, în învăţământul 
preuniversitar pe baza necesităţilor rezultate din monitorizările regionale şi locale 
 
Stadiul de implementare: NEREALIZAT 
Dinamica negativă de personal înregistrată în anul 2018 la nivelul CPECA Neamţ, a determinat ca 
activităţile la acest subpunct sa fie nerealizate.  
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Activitatea 1.4. Implementarea de proiecte locale orientate pe activităţi de petrecere a timpului 
liber (culturale, artistice şi sportive), ca alternativă sănătoasă la consumul de tutun, alcool, 
droguri şi substanţe noi cu proprietăţi psihoactive, adresate elevilor din învăţământul preuniversitar. 
 
Stadiul de implementare: REALIZAT  

 număr de activităţi/proiecte implementate – 2  
 Număr de beneficiari direcţi – 66 din care 

- 50 elevi, 
- 16 cadre didactice,  

 Fonduri accesate în domeniu: - 0 
 Resurse alocate pentru îndeplinirea activităţii – resurse proprii 

 
Activitatea 1.5. Implementarea de proiecte locale de prevenire selectivă a consumului de 
droguri, adresate grupurilor la risc (elevi cu părinţi dependenţi de tutun, alcool şi droguri, elevi 
din familii cu statut socio-economic scăzut, elevi cu risc de abandon şcolar, elevi cu comportament 
deviant etc). 
 
Stadiul de implementare: REALIZAT  

 număr de activităţi/proiecte implementate – 5  
 Număr de beneficiari direcţi – 237 din care 

- 226 elevi, 
- 11 cadre didactice,  

 Fonduri accesate în domeniu: - 0 
 Resurse alocate pentru îndeplinirea activităţii – resurse proprii 

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

 
Activitatea 2.1. Implementarea de proiecte locale de prevenire indicată a consumului de droguri 
adresate elevilor din învăţământul preuniversitar, aflaţi la debutul consumului de tutun, alcool, 
droguri şi substanţe noi cu proprietăţi psihoactive. 
 
Stadiul de implementare: NEREALIZAT 
Dinamica negativă de personal înregistrată în anul 2018 la nivelul CPECA Neamţ, a determinat ca 
activităţile la acest subpunct sa fie nerealizate.  

 
A.2. PREVENIREA ÎN FAMILIE 
 
Obiectiv specific 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. 
 
Activitatea 2.1.1 Implementarea de proiecte / activităţi de informare, educare şi conştientizare a 
familiilor. 
 
Stadiul de implementare: REALIZAT 

 număr de beneficiari direcţi - 23 
 număr de sesiuni/întâlniri –3 activități 

 
A.3. PREVENIRE COMUNITARĂ 
 
Obiectiv specific 1. Reducerea influenţei factorilor de risc şi dezvoltarea influenţei factorilor de 
protecţie în cadrul grupurilor vulnerabile, corelat cu nevoile şi particularităţile acestora. 
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Activitatea 3.1.1. Implementarea de proiecte de prevenire a consumului de droguri adresate 
grupurilor vulnerabile 
 
Stadiul de implementare: REALIZAT  

 număr de activităţi/proiecte implementate – 5  
 Număr de beneficiari direcţi – 237 din care 

- 226 elevi, 
- 11 cadre didactice,  

 Fonduri accesate în domeniu: - 0 
Resurse alocate pentru îndeplinirea activităţii – resurse proprii 
 
 
Obiectiv specific 2. Adoptarea unui stil de viaţă sănătos la nivelul populaţiei generale, ca 
alternativă la consumul de droguri, în cadrul programelor de petrecere a timpului liber. 
 
Activitatea 2.1.1. Implementarea de proiecte locale de prevenire a consumului de droguri, în spaţii 
recreaţionale (cluburi, săli de sport, parcuri etc.). 
 
Stadiul de implementare: REALIZAT 

 număr de activităţi/ proiecte implementate – 4 
 Număr de beneficiari direcţi  - 1478 
 Fonduri accesate în domeniu: - 0 
 Resurse alocate pentru îndeplinirea activităţii – resurse proprii 

 
 
A.4. CAMPANII DE REDUCERE A CERERII DE DROGURI 
Obiectiv specific 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. 
 
Activitatea 4.1.1 Implementarea unei campanii naţionale de sensibilizare, conştientizare şi 
informare adresată populaţiei generale, referitoare la consumul de droguri şi efectele acestuia 
 
judeţul Neamţ 
Stadiul de implementare: REALIZAT 

 număr de campanii – 5 
 Număr de beneficiari direcţi – 775   
 Fonduri accesate în domeniu: - 0 
 Resurse alocate pentru îndeplinirea activităţii – resurse proprii 
 

 
B. ASISTENŢA CONSUMATORILOR DE DROGURI 
 
B.1. Identificarea, atragerea şi motivarea consumatorilor de droguri în vederea includerii în 
serviciile de asistenţă specializată 
 
Obiectiv specific 1. Dezvoltarea intervenţiilor de identificare, atragere şi motivare a persoanelor 
consumatoare de droguri care nu au contact cu serviciile de asistenţă specializată, în special pentru 
persoanele cu istoric îndelungat de consum, persoanele consumatoare marginalizate sau excluse 
social, grupurile etnice, persoanele consumatoare care practică sexul comercial, bărbaţi care fac sex 
cu bărbaţi, femeile şi copiii consumatori. 
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Activitatea 1.1. Dezvoltarea de servicii tip reducerea riscurilor în funcţie de nevoile identificate la 
nivel local 
 
Stadiul de implementare: REALIZAT 

 număr de servicii - 1 
 număr de beneficiari - 18 

 
CAPITOLUL 2   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 
 
Obiectiv specific 1. Cunoaşterea dimensiunii ofertei de droguri în judeţul Neamţ 
 
Activitatea 1.1. Colectarea, centralizarea, analiza şi interpretarea datelor privind reducerea ofertei 
de droguri. 
 
Stadiul implementării: REALIZAT 

 număr de raportări – 1  
 număr de informări efectuate în domeniul reducerii ofertei de droguri – 1  

 
Obiectiv specific 2. Dezvoltarea şi consolidarea sistemului instituţional şi legislativ privind 
combaterea ofertei de droguri 
 
Activitatea 2.1. Desfăşurarea unor programe de pregătire comună pentru judecători, procurori, 
poliţiştii antidrog, poliţişti locali. 
 
Stadiul de implementare: NEREALIZAT  
 
CAPITOLUL 3   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. 
 
Obiectiv specific 2 Reducerea timpului instituţional de răspuns la problemele specifice apărute. 
 
Activitatea 2.1.  Instituirea unui sistem de raportare periodic. 
 
Stadiul implementării: REALIZAT 

 număr de instituţii incluse în sistemul de raportare - 11 
 număr de instituţii ce realizează raportarea – 11 

 
Obiectiv specific 3. Creşterea vizibilităţii şi credibilităţii instituţiilor statului si a implicării 
societăţii civile. 
 
Activitatea 3.1. Diseminarea către societatea civilă, prin intermediul mass-media, a unor materiale 
de informare referitoare la activitatea Agenţiei Naţionale Antidrog – CPECA Neamt. 
 
Stadiul implementării: REALIZAT 

 număr de informaţii diseminate - 1 
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 număr de materiale publicate (articole, ştiri, reportaje etc.) - 2 
 

 
CAPITOLUL  4    EVALUARE SI INFORMARE 
 
Obiectiv: Îmbunătăţirea nivelului de cunoaştere a problematicii drogurilor la nivel local pornind de 
la evidenţe ştiinţifice, prin monitorizare, cercetare şi informare. 
 
Obiectiv specific 1 Consolidarea sistemului de colectare şi analiză a datelor din domeniul 
reducerii cererii şi ofertei de droguri. 
 
Activitatea 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 . 
 
Stadiul implementării: NEREALIZAT 
 
Activitatea 1.2. Actualizarea  reţelelor de colectare a datelor, prin identificarea de noi furnizori de 
date şi prin reînnoirea parteneriatelor de colaborare. 
  
Stadiul implementării: NEREALIZAT 

 număr de furnizori de date identificaţi – 11. 
 
Obiectiv specific 3. Consolidarea sistemului de raportare a datelor din domeniul reducerii cererii 
şi ofertei de droguri. 
 
Activitatea 3.1. Colectarea, analiza şi interpretarea datelor referitoare la cererea de tratament ca 
urmare a consumului de droguri, precum şi a patologiei asociate. 
 
Stadiul implementării: REALIZAT 
- număr de înregistrări - 6 
 
Activitatea 3.2. Colectarea, analiza şi interpretarea datelor referitoare la urgenţele medicale datorate 
consumului de droguri. 
 
Stadiul implementării: REALIZAT 
-număr de înregistrări - 19 
 
 
Activitatea 4.1. Publicarea şi diseminarea rezultatelor studiilor de specialitate, elaborate în cadrul 
Agenţiei Naţionale Antidrog 
 

 număr de studii publicate 2  
 
Obiectiv specific 5 Diseminarea de date valide şi comparabile la nivel naţional şi european 
 
Activitatea 5.1. Distribuirea Raportului naţional şi a altor materiale informative către toate 
instituţiile care furnizează date, către partenerii naţionali şi internaţionali ai Agenţiei Naţionale 
Antidrog 
Stadiul implementării: REALIZAT 

 număr de rapoarte distribuite – 1. 
Întocmit 

 
     Coordonator CPECA Neamţ 
          Inspector de specialitate Mihaela NĂSTASIE 


