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HOTĂRÂRE
cu privire la: aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea
Strategiei Judeţene Antidrog Olt în perioada 2017-2020
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 5830/14.06.2017 referitoare la Proiectul de Hotărâre nr.
5831/14.06.2017;
- Raportul Serviciului Administraţie Publică Locală, Relaţii cu Consiliile Locale
şi Monitorul Oficial al Judeţului nr. 5832/14.06.2017 la Proiectul de Hotărâre cu
privire la aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei
Judeţene Antidrog Olt în perioada 2017-2020;
- Raportul Comisiei pentru studii economico–sociale, buget–finanțe, integrare
europeană, administrarea domeniului public si privat al județului nr.
6366/27.06.2017;
- Raportul Comisiei pentru cultură, învățământ, activitate științifică, sănătate,
familie, protecție copii și culte nr. 6377/27.06.2017;
- Raportul Comisia pentru munca, protecție socială, activități sportive și de
agrement nr. 6392/27.06.2017;
- Raportul Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii nr.
6427/28.06.2017;
- Raportul Comisiei pentru organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, ecologie și protecția mediului nr. 6446/28.06.2017;
- Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și
comerț nr. 6455/28.06.2017;
- Adresa Agenției Naționale Antidrog - Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere
Antidrog Olt nr. 1068836/06.06.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr.5302
din 06.06.2017;
- Prevederile art. 3 alin. 1 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 461 din 11 mai 2011
privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog, cu modificările
ulterioare;

- Hotărârea Guvernului României nr.784/2013 privind aprobarea Strategiei
naţionale antidrog 2013-2020 şi a Planului de acţiune în perioada 2013-2016
pentru implementarea Strategiei naţionale antidrog 2013-2020;
- Ordinul Instituţiei Prefectului – Județul Olt nr. 167/13.06.2017 privind aprobarea
Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei Judeţene Antidrog Olt în perioada
2017-2020;
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 104/2014 cu privire la aprobarea Strategiei
Judeţene Antidrog Olt 2014-2020 şi a Planului de acţiune pentru implementarea
Strategiei Judeţene Antidrog Olt în perioada 2014-2016
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. d) și e), alin. (5) lit. a) pct. 2, alin. (6) lit. a),
art. 97 alin. (1), art. 98 coroborat cu art. 45 alin (1) și art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre:
Art.1. Se aprobă Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei Judeţene
Antidrog Olt în perioada 2017-2020, cuprins în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Olt şi se
comunică Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Olt, Serviciului
Administraţie Publică, Relații cu Consilii Locale și Monitorul Oficial al Județului din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Președintelui Consiliului
Județean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.
PREŞEDINTE
Marius OPRESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI OLT
Gabriel BULETEANU

Slatina 29.06.2017
Nr. 96
Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 31 voturi “pentru”.
M.M./2ex.

Anexă la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 96/29.06.2017
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A. Prevenirea consumului de droguri

1.1. Implementarea de proiecte
de formare în domeniul adicţiilor
destinate personalului didactic
din învăţământul preuniversitar
din judeţul Olt.

Activitati

A.1 Prevenirea în şcoală
Obiective
specifice
1.Creşterea
nivelului de
informare,
educare
şi
conştientizar
e
a
populaţiei
şcolare
în
vederea
neînceperii
consumului
de droguri,
în
cadrul
programelor
şcolare,
extraşcolare
şi
de
petrecere a
timpului
liber

Rezultate
Minimum un
proiect de
formare,
Personalul
didactic din
învăţământul
preuniversitar
format în
domeniul
adicţiilor

1.2. Organizarea la nivelul Minimum o
judeţului Olt a unor conferinţe / conferinţă
seminarii cu tema „Bune practici /un semninar
în prevenirea consumului de
droguri în mediul şcolar”.

Indicatori
de evaluare
Număr de
proiecte cu
componentă
de formare,
Număr de
cursuri de
formare
organizate;
Număr de
participanţi
la formare

Număr de
conferinţe/se
minarii
organizate,
Număr de
participanţi,
Număr de
materiale
informative

Termen de
evaluare
2017
2019

2017
2018
2019
2020

2020.
.

Termen de
finalizare
2020
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Responsabili

CPECA Olt,
ISJ Olt, Casa Corpului
Didactic Olt.

CPECA Olt, ISJ Olt,
IPJ Olt, IJJ Olt,
Autorităţile
administraţiei publice
locale, Societatea civilă

Obiective
specifice

Activitati

1.3. Implementarea de proiecte la
nivelul
judeţului
Olt,
de
intervenţie timpurie în mediul
preşcolar, prin creşterea influenţei
factorilor de protecţie şi scăderea
influenţei factorilor de risc.

1.4.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

Rezultate

Minimum 1
proiecte pilot
de intervenţie
timpurie în
mediul
preşcolar

Minimum 2
proiecte
locale de
informare,
educare,
con;tientizare
adresate
elevilor din
învățământul
preuniversitar
și universitar
Informarea ,
educarea și
conștientizare
a elevilor și
studenților
privind
consumul de
droguri
legale și
ilegale,
substanțe cu
proprietăți
psihoactive.

Indicatori
evaluare

Termen de

2020

finalizare

Termen de

2020

2018
2020

2018,
2020

de evaluare
realizate
Număr de
proiecte,
Număr de
beneficiari
direcţi,
Număr
beneficiari
indirecţi
Număr de
proiecte,
Număr de
beneficiari
direcţi,
Număr de
beneficiari
indirecţi
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Responsabili

CPECA Olt, ISJ Olt,
DJST Olt, IJJ Olt, IPJ
Olt
Autorităţile
administraţiei publice
locale, Societatea civilă

CPECA Olt,
ISJ Olt
Autorităţile
administraţiei publice
locale, Societatea civilă

Obiective
specifice

Activitati
1.5 Implementarea de proiecte
pilot de prevenire a consumului de
droguri legale și ilegale, substanțe
cu proprietăți psihoactive, bazate
pe principiile educației între egali
în invățământul preuniversitar,
bazate pe necesitățile rezultate din
monitorizările regionale și locale.

1.6. Implementarea de proiecte
naționale sau/și locale , orientate
pe activități de petrecere a
timpului liber (culturale, artistice
și
sportive)
ca
alternativă
sănătoasă la consumul de droguri
legale și ilegale, substanțe cu
proprietăți psihoactive, adresate
elevilor
din
învățământul
preuniversitar și universitar.

Rezultate
Minimum un
proiect local
de prevenire
bazat pe
principiile
educației
între egali,
Elevii din
învățământul
preuniversitar
formați să
desfășoare
activități de
prevenire
Minimum 2
proiecte
locale
orientate pe
activități de
petrecere a
timpului
liber, ca
alternativă la
consumul de
droguri
legale și
ilegale,
substanțe cu
proprietăți
psihoactive

Indicatori
2018
2019

evaluare

Termen de

2020

finalizare

Termen de

2020

2017
2018
2019
2020

2020

de evaluare
Număr de
proiecte
Număr de
elevi formați
să desfășoare
activități de
prevenire

Număr de
proiecte
Număr de
beneficiari
direcți
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Responsabili

CPECA Olt, ISJ Olt,
DJST Olt, Autorităţile
administraţiei publice
locale, Societatea
civilă

CPECA Olt, ISJ Olt,
DJST Olt, Autorităţile
administraţiei publice
locale, Societatea
civilă

Obiective
specifice

2.Creşterea
nivelului de
informare,
sensibilizare
şi
conştientizar
e a populaţiei
şcolare
în
vederea
evitării
transformării
consumului
experimental
şi ocazional
în
consum
regulat,
în
cadrul
programelor

Activitati
1.7. Implementarea de proiecte
naționale și locale de prevenire
selectivă a consumului de droguri,
adresate grupurilor la risc (elevi cu
părinți dependenți de droguri,
elevi din familii cu statut socioeconomic scăzut, elevi cu risc de
abandon
școlar,
elevi
cu
comportament deviant.

2.1 Implementarea, în rândul
populaţiei şcolare din judeţul Olt,
de proiecte de prevenire indicată a
consumului de droguri adresate
elevilor
din
învățământul
preuniversitar și universitar, aflați
la debutul consumului de droguri
legale și ilegale, substanțe cu
proprietăți psihoactive, folosinduse
concluziile
studiilor
de
specialitate.

Rezultate
Minim 1
proiect
local/național
de prevenire
selectivă a
consumului
de droguri
adresate
grupurilor la
risc
Identificarea
de grupuri la
risc față de
consumul de
droguri.
Minimum 1
proiect de
prevenire
indicată a
consumului
de droguri

Indicatori
2017
2018

evaluare

Termen de

2020

finalizare

Termen de

2019
2020

2018
2020

2020

de evaluare
Număr dr
proiecte
Număr de
beneficiari
direcți
Număr de
grupuri la risc.

Aria de
acoperire
Număr de
beneficiari
direcți
Număr de
beneficiari
indirecți
Număr de
parteneriate
Număr
sesiuni/întâlni
ri
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Responsabili

CPECA Olt, ISJ Olt,
DGASPC Olt,
Autorităţile
administraţiei publice
locale, Societatea
civilă

CPECA Olt,
ISJ Olt, DJST Olt,
DGASPC Olt,
Autorităţile
administraţiei publice
locale,
Mass media locală,
Societatea civilă

Obiective
specifice
şcolare,
extraşcolare
şi
de
petrecere a
timpului liber

Activitati

A.2. Prevenirea în familie
Obiective
Activitati
specifice
1. Creşterea
1.1.Implementarea la nivelul
nivelului de
judeţului Olt a unei campanii
sensibilizare şi naţionale de informare, educare
responsabilizareși conştientizare a familiilor
a familiilor în
vederea oferirii
de modele
pozitive
copiilor, în
cadrul
programelor de
informare,
educare şi
conştientizare
cu privire la
efectele
consumului de
droguri
2.Dezvoltarea 2.1. Implementarea unor
rolului
proiecte la nivelul judeţului
proactiv al
Olt de tip „Şcoala părinţilor”
familiilor în
de formare de abilităţi cu rol

Rezultate

Rezultate
Minimum o
campanie
naţională

Minimum 2
proiecte
locale

Indicatori
evaluare

Termen de

finalizare

Termen de

Termen de
finalizare
2020

2020

Responsabili

Responsabili

CPECA Olt,
ISJ Olt,
Autorităţile administraţiei
publice locale, instituții

CPECA Olt, DSP Olt,
AJOFM Olt, Societatea
civilă,
Mass media locală

de evaluare

2019

2017

Indicatori
Termen de
de evaluare
evaluare
Aria de
2018
acoperire,
2020
Număr de
parteneriate,
Număr de
beneficiari
direcţi,
Număr de
beneficiari
indirecţi, Număr
de
sesiuni/întâlniri,
Număr apariţii
TV/presă scrisă

Aria de
acoperire,
Număr de
sesiuni/întâlniri,
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Obiective
specifice
viaţa copiilor
în vederea
formării sau
întăririi
abilităţilor
pentru
creşterea
influenţei
factorilor de
protecţie

Activitati
de factori de protecţie în
consumul de droguri

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

Activitati

A.3. Prevenire comunitară
Obiective
specifice
1.Reducerea
influenţei
factorilor de
risc şi
dezvoltarea
influenţei
factorilor de
protecţie în
cadrul
grupurilor
vulnerabile,
corelat cu
nevoile şi
particularităţile
acestora

Rezultate
de evaluare
Număr de
parteneriate,
Număr de
beneficiari
direcţi,
Număr de
beneficiari
indirecţi

Indicatori
evaluare

Termen de

finalizare

Termen de

Termen de Termen de

Indicatori

Rezultate

2020

finalizare

evaluare
2019
2020

de evaluare
Minimum 1
Număr de
proiect local/
proiecte,
naţional, în
Aria de
funcţie de
acoperire,
caracteristi-cile Număr de
grupurilor
sesiuni/
vulnerabile
întâlniri,
identificate
Număr de
parteneriate,
Număr de
beneficiari
direcţi,
Număr de
beneficiari
indirecţi,
Număr de
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Responsabili

publice sau private,
Societatea civilă

Responsabili

CPECA Olt
Serviciul de Probațiune
de pe lângă Tribunalul
Olt
Autorităţile
administraţiei publice
locale
Societatea civilă

Obiective
specifice

2.Reducerea
influenţei
factorilor de
risc şi
dezvoltarea
influenţei
factorilor de
protecţie la
categoriile
profesionale ce
sunt predispuse
consumului de
droguri, corelat
cu nivelul de
responsabilitate
socială şi
particularităţile
acestora
3.Adoptarea
unui stil de
viaţă sănătos la
nivelul
populaţiei
generale, ca
alternativă la
consumul de
droguri, în
cadrul
programelor de
petrecere a
timpului liber

Activitati

Rezultate

Minimum 2
proiecte locale

2.1 Implementarea unor
Minimum 1
proiecte locale de prevenire a proiect local
consumului de droguri legale
și ilegale la locul de muncă,
în ariile geografice cu o
prevalență ridicată a
consumului, în urma analizei
zonale realizate prin studii
specifice.

3.1. Implementarea de
proiecte locale la nivelul
judeţului Olt de prevenire a
consumului de droguri, în
spaţii recreaţionale (cluburi,
săli de sport, parcuri etc.)

Indicatori

2020.

2020

finalizare

Termen de Termen de

2018
2020

de evaluare
evaluare
materiale
informative
Număr de
proiecte,
Aria de
acoperire,
Număr de
beneficiari
direcţi,
Număr de
beneficiari
indirecţi,
Număr de
parteneriate,
Număr de
sesiuni/întâlniri

Număr de
proiecte,
Aria de
acoperire,
Număr de
beneficiari
direcţi,
Număr de
beneficiari
indirecţi,
Număr de
parteneriate,
Număr de
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Responsabili

CPECA Olt,
AJOFM Olt, DSP OLT,
IJJ Olt, IPJ Olt,
Mass media locală,
Autorităţile administraţiei
publice locale

CPECA Olt , DSP Olt,
IPJ Olt, IJJ Olt, ISJ Olt,
DJST Olt,
Autorităţile administraţiei
publice locale, Societatea
civilă

Obiective
specifice

Activitati

Rezultate

Rezultate

Minimum 2
proiecte
locale

1.1. Implementarea la nivelul
O campanie
judeţului Olt a unei campanii
naţionale media de
sensibilizare, conştientizare şi
informare, adresată populaţiei
generale, referitoare la
consumul de droguri şi efectele
acestuia.

Activitati

A.4. Campanii de reducere a cererii de droguri
Obiective
specifice
1.Creşterea
nivelului de
informare şi
conştientizare a
populaţiei
generale şi a
populaţiei la
risc asupra
efectelor,
riscurilor şi
consecinţelor
negative ale
consumului de
droguri în
vederea
neînceperii sau
întârzierii
debutului
consumului de
droguri
1.2. Implementarea unor
campanii locale la nivelul
judeţului Olt de prevenire a

finalizare

Termen de Termen de

de evaluare
evaluare
materiale
informative,
Număr
sesiuni/întâlniri

Termen de
finalizare

Indicatori

Termen de
evaluare

2020

2020

2019

2017

2018
2019
2020

Indicatori
de evaluare
Număr de
campanii
Aria de
acoperire
Număr de
beneficiari
direcți
Număr de
beneficiari
indirecți

Număr de
campanii,
Aria de
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Responsabili

Responsabili

CPECA Olt,
Mass media locală,
Societatea civilă

CPECA Olt,
AJOFM Olt, Societatea
civilă,

Obiective
specifice

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

Activitati
consumului de droguri
adresate persoanelor care
solicită încheierea unor
contracte de muncă în afara
României, persoane aflate în
evidenţa Agenţiei Naţionale
pentru Ocuparea Forţei de
Muncă

2.1.Implementarea la nivelul
judeţului Olt a unei campanii
naţionale media de
sensibilizare a populaţiei
generale având ca scop
destigmatizarea
consumatorilor de droguri.

Rezultate

O campanie
națională

Termen de

Termen de

Indicatori

finalizare

2020

de evaluare
evaluare
acoperire,
Număr de
beneficiari
direcţi,
Număr de
beneficiari
indirecţi,
Număr de
parteneriate,
Număr de
sesiuni/intâlniri,
Număr de
materiale
promoţionale
distribuite
Număr de
2019
campanii,
Aria de
acoperire,
Număr de
beneficiari
direcţi,
Număr de
beneficiari
indirecţi,
Număr de
parteneriate,
Număr de
sesiuni/intâlniri,
Număr de
materiale
promoţionale
distribuite,
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Responsabili

Autorităţile administraţiei
publice locale

CPECA Olt,

Mass media locală,
Societatea civilă

Obiective
specifice
sociale a
consumatorilor
de droguri

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

Activitati

2.2. Implementarea la nivelul
judeţului Olt a unei campanii
naţionale de informare a
populaţiei generale privind
serviciile integrate de
prevenire şi asistenţă.

3.1. Realizarea, la nivel local,
de mese rotunde şi seminarii
cu reprezentanţi mass-media,
în vederea promovării
proiectelor de prevenire a

Rezultate

O campanie
naţională

Minimum 2
activităţi

Termen de

Termen de

Indicatori

finalizare

2020

2020

de evaluare
evaluare
Număr de
apariţii
TV/presă scrisă
Număr de
2018
campanii,
2020
Aria de
acoperire,
Număr de
beneficiari
direcţi,
Număr de
beneficiari
indirecţi,
Număr de
parteneriate,
Număr de
sesiuni/intâlniri,
Număr de
materiale
promoţionale
distribuite,
Număr de
apariţii
TV/presă scrisă
Număr de
2018
evenimente,
2020
Aria de
acoperire,
Număr de
materiale
diseminate,
Număr de
participanţi,
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Responsabili

CPECA Olt,
Mass media locală,
Societatea civilă,
Autorităţile administraţiei
publice locale

CPECA Olt,

Societatea civilă

Obiective
specifice
prevenire a
consumului de
droguri

Activitati

B. Asistenţa consumatorilor de droguri

Rezultate

2.1.Promovarea sănătăţii la
nivelul judeţului Olt,
prin dezvoltarea de
comportamente sexuale şi
de injectare responsabile

Activitati
Materiale
informative
realizate

Rezultate

de evaluare
Număr de
apariţii
TV/articole
presă scrisă

Indicatori
evaluare

Termen de

finalizare

Termen de

Indicatori
de evaluare
Număr de
materiale
realizate,
Număr de
materiale
distribuite,
Număr de
beneficiari

Termen de Termen de
evaluare
finalizare
2018
2020
2019
2020

Responsabili

CPECA, DSP Olt,
Spitalul Județean de
Urgență Olt,
Autorităţile
administraţiei publice
locale Olt
DGASPC Olt
Societatea civilă

Responsabili

B.1. Identificarea, atragerea şi motivarea consumatorilor de droguri în vederea includerii în serviciile de asistenţă specializată
Obiective
specifice
2.Îmbunătăţirea
accesului
consumatorilor
de droguri la
serviciile
existente în
comunitate de
prevenire,
consiliere,
tratament,
testare şi
vaccinare HIV,
HVB, HVC,
TBC şi a altor
boli asociat
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Obiective
specifice
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
asistenţă
5.Creşterea
nivelului de
informare,
educare şi
conştientizare a
consumatorilor
de droguri,
precum şi
dezvoltarea de

Activitati
Creşterea
capacității de
reacție la
provocările
generate de
consumul
problematic de
droguri.

Rezultate

Minimum 2
campanii realizate

4.1.Dezvoltarea unui grup
intersectorial de experţi, 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

5.1. Realizarea de campanii
în mediile recreaţionale
(concerte, festivaluri,
cluburi, zone turistice etc)
în vederea reducerii
riscurilor şi consecinţelor
negative asociate
consumului de droguri

Indicatori
de evaluare
Număr de
întâlniri,
număr de
instituții
implicate

Număr de
campanii,
Număr de
materiale
distribuite,
Număr de
beneficiari

2019

Termen de Termen de
evaluare
finalizare
2017
2020
2018
2019
2020

2018
2019
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Responsabili

CPECA Olt, DIICOTB.T.Olt, IPJ Olt, IJJ
Olt, DSP Olt, SCCO
Olt
DGASPC Olt,
ISJ Olt, OJPC Olt,
Serviciul Teritorial al
Poliției de Frontieră Olt,
AJOFM Olt, Serviciul
de Probațiune Olt
Autorităţile
administraţiei publice
locale Olt
Societatea civilă.

CPECA Olt
DSP Olt, IPJ Olt,
Direcţia Judeţeană de
Tineret şi Sport.
Societatea civilă

Obiective
specifice
intervenţii
adecvate în
vederea
prevenirii
deceselor sau
bolilor
infecţioase
asociate
consumului de
droguri

Activitati

Activitati

1.2.Promovarea
sistemului naţional de
asistenţă integrată pentru
consumatorii de droguri
în rândul acestora şi în
rândul furnizorilor de
servicii publici sau
privaţi

2.1. Consolidarea
circuitului integrat de
asistenţă prin
dezvoltarea/resurselor de

Rezultate

Rezultate
Minimum 2 materiale
informative
elaborate,
Minim 2 sesiuni de
promovare

Indicatori
de evaluare

Minim 5 programe de Aria de
asistenţă
acoperire,
număr de
beneficiari

Indicatori
de evaluare
Număr de
instituții,
Număr de
participanți

B 2. Asistenţa specializată în vederea integrării sociale a consumatorilor de droguri
Obiective
specifice
1.Dezvoltarea
politicilor
adecvate
standardelor de
calitate în
vederea
asigurării
accesului în
circuitul integrat
de asistenţă a
consumatorilor şi
a consumatorilor
dependenţi de
droguri
2.Adaptarea
serviciilor din
cadrul circuitului
integrat de

2020

DSP Olt
Consiliul Judeţean,
CPECA,
Autorităţile

DSP Olt
CPECA Olt
ISU Olt
Societatea civilă

Responsabili

Responsabili

Termen de
finalizare
2020

Termen de Termen de
evaluare
finalizare

Termen de
evaluare
2018
2019

2018
2019
2020
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Obiective
specifice
asistenţă la
nevoile
individuale ale
consumatorilor şi
la modelele de
consum, cu
accent pe
policonsum,
consum
combinat de
substanţe,
consum de
medicamente
fără prescripţie,
consum de
substanţe
nonopioide,
precum şi
consum de
substanţe noi cu
proprietăţi
psihoactive
3.Dezvoltarea
politicilor
adecvate
nevoilor şi
particularităţilor
copiilor
consumatori de
droguri, în
vederea
identificării

Activitati
asistenţă/centre, publice
şi private, adaptat
nevoilor de asistenţă
identificate prin
evaluările anuale

3.2. 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

Rezultate

Minimum 4 intalniri

Indicatori
de evaluare

Număr de
întâlniri,
Număr de
grupuri de
lucru,
Număr de
instituţii
implicate

Termen de
evaluare

2017
2018
2019
2020

Termen de
finalizare

2020
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Responsabili

Administraţiei
Publice Locale

CPECA Olt
DGASPC Olt
DSP Olt, Spitalul
Județean de
Urgență Slatina,
ISU Olt
Societatea civilă

Obiective
specifice
timpurii şi
asigurării
accesului în
circuitul integrat
de asistenţă
4.Consolidarea şi
diversificarea
serviciilor din
cadrul circuitului
integrat de
asistenţă,
adresate
persoanelor
consumatoare de
droguri aflate în
sistemele
privative de
libertate
5. Dezvoltarea de
servicii
interinstituţionale
integrate pentru
consumatorii de
droguri care au
săvârşit fapte
penale cu pericol
social redus şi
pentru
consumatorii de
droguri aflaţi în
evidenţa
serviciilor de

Activitati

4.1. Asigurarea asistenţei
integrate pentru
consumatorii de droguri
aflaţi în spaţiul de
reţinere, detenţie, precum
şi asigurarea continuităţii
intervenţiilor de asistenţă
după momentul eliberării;

circuitul integrat de
asistenţă

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
de droguri aflaţi în
evidenţa serviciilor de
probaţiune în vederea

Termen de
finalizare

Responsabili

Rezultate

Termen de
evaluare

Indicatori
de evaluare

2020

CPECA Olt,
IPJ Olt, Serviciul
de Probațiune

Număr de
beneficiari

2018
2019
2020

Minim un program
terapeutic derulat în
sistemul privativ de
libertate

2018
2019
2020

2020

Minim 2 sesiuni de
formare

Număr de
sesiuni,
Număr de
participanți,

CPECA Olt, IPJ
Olt, IJJ Olt, SCCO
Olt, DIICOT –B.T.
Olt,
ISU Olt
Serviciul de
Probaţiune Olt
Societatea civilă
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Obiective
specifice
probaţiune în
vederea
includerii
acestora în
circuitul integrat
de asistenţă

Activitati
reabilitării sociale

5.2. Dezvoltarea unei
reţele de specialişti din
sistemul de justiţie şi cel
de asistenţă integrată,
pentru facilitarea
includerii în circuitul
integrat de asistenţă a
consumatorilor de
droguri care au săvârşit
fapte penale şi a
consumatorilor de
droguri aflaţi în evidenţa
serviciilor de probaţiune

O rețea de specialiști
funcţională

Rezultate

Număr de
întâlniri,
Număr de
specialişti
participanţi

Indicatori
de evaluare

Termen de
evaluare

2018
2019
2020

Termen de
finalizare

2020

Responsabili

CPECA Olt
DIICOT
SCCO Olt
IPJ Olt
Serviciul de
Probațiune Olt

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

Rezultate

Minimum 2 analize
privind oferta de

Indicatori
de evaluare
Număr de analize
realizate

Anual

Termen
de
evaluare

2020

Termen
de
finalizare

CPECA Olt
DIICOT

Responsabili

instituţionale de monitorizare şi control, coordonate şi adaptate nevoilor actuale şi situaţiei reale a fenomenului şi care să

1.1. Colectarea,
centralizarea, analizarea

Activitati

susţină în mod viabil măsurile de luptă împotriva acestuia.
Obiective
specifice
1.Cunoaşterea
dimensiunii
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Obiective
specifice
ofertei de
droguri în
România

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

Activitati

şi interpretarea datelor
statistice privind oferta
de droguri
1.2. Realizarea de analize,
corelaţii şi interpretări de
natură a fundamenta
deciziile în domeniul
reducerii ofertei de
droguri
2.1. Organizarea de
întâlniri
la
nivel
interinstituţional pentru
implementarea
coordonată a activităților
în domeniul reducerii
ofertei de droguri

2.2.
Organizarea
și
derularea de programe de
pregătire specifică pentru
judecători,
procurori,
poliţiştii antidrog și cadre
didactice de la Școala de
Poliție
“Nicolae
Golescu”
Slatina
specializată în formarea
inițială
a
viitorilor

Rezultate

Indicatori

Număr de
analize întocmite

de evaluare

Minimum 2 analize
întocmite

droguri

Cel puțin o întâlnire
desfăşurată

Număr de grupuri
constituite,
Număr de întâlniri
organizate

Minimum un program
de pregătire, în funcţie
de nevoile identificate,
Minimum 20 persoane
pregătite

Număr de cursuri
organizate/
derulate sau la
care s-a participat,
Număr de
participanţi

Termen
de
evaluare

Anual

2018
2019
2020

2018
2019
2020

Termen

2020

2020

de
finalizare
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Responsabili

SCCO Olt
Serviciul Teritorial al
Poliției de Frontieră
Olt Olt
CPECA Olt
DIICOT Olt
SCCO Olt
Serviciul Teritorial al
Poliției de Frontieră
Olt
CPECA Olt
DSP Olt
ISJ Olr
Serviciul de
Probațiune Olt
DIICOT Olt
SCCO Olt,
IPJ Olt, IJJ Olt,
Serviciul Teritorial al
Poliției de Frontieră
Olt
DIICOT Olt
SCCO Olt,
IPJ Olt, IJJ Olt,
Serviciul Teritorial al
Poliției de Frontieră
Olt

Obiective
specifice

Activitati

subofițeri și ofițeri.

3.1.
Organizarea
de
grupuri de lucru pe
domenii
specifice
de
interes în legătură cu
traficul de droguri
(corupţie, spălare de bani,
confiscarea şi recuperarea
creanţelor)

COORDONARE

3.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;
III.

Rezultate

Indicatori
de evaluare

Grupuri
de
lucru Număr grupuri de
organizate şi desfăşurate lucru organizate
(in functie de
nevoile identificate)

Termen
de
evaluare

2018
2019
2020

Termen

de
finalizare

2020

Responsabili

Direcția de
Investigare a
Infracțiunilor de
Criminalitate
Organizată și
Terorism –Biroul
Teritorial Olt
Inspectoratul de
Poliție Olt, Direcția
Generală
AnticorupțieServiciul Județean
Olt

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

Activitati

Rezultate

Indicatori
de evaluare

Termen de Termen
evaluare
de

Responsabili

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

Obiective
specifice

finalizare
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Obiective
specifice
1. Consolidarea
rolului Agenției
Naționale
Antidrog şi a
mecanismului
naţional de
coordonare în
domeniul
drogurilor şi
precursorilor
2. Armonizarea
rolurilor şi
responsabilităţilor
pentru fiecare
factor social din
domeniu

Activitati

1.1. Instituirea unui
sistem eficient de
monitorizare şi evaluare
a implementării
activităţilor derulate de
autorităţile publice şi
structurile societăţii
civile

Rezultate

Rapoarte anuale de
evaluare,
Rapoarte de evaluare a
Planului de acţiune şi a
Strategiei judeţene
antidrog

Comunicate de presă/
Invitaţii de presă/
Documentare de presă/
Răspunsuri la solicitări
media

Rapoarte periodice

2.1. Armonizarea
Strategii,
strategiilor instituţionale Acte
cu obiectivele prioritare elaborate/modificate
ale Strategiei judeţene
antidrog.

5.1. Diseminarea către
societatea civilă, prin
intermediul
massmedia, a unor materiale
de informare referitoare
la activitatea Agenţiei
Naționale Antidrog

3.Reducerea
3.1.Instituirea unui
timpului
sistem de raportare
instituţional de
periodică.
răspuns la
problemele
specifice apărute
5.Creşterea
vizibilităţii şi
credibilităţii
instituţiilor
statului si a
implicării
societăţii

Indicatori

Termen de Termen

2020

CPECA Olt şi
instituțiile implicate

CPECA Olt și
instituțiile implicate

Responsabili

2020

CPECA Olt

CPECA Olt şi
instituțiile implicate

2020

2020

de
finalizare

evaluare

2017
2018
2019
2020

2020

2017
2018
2019

2020

2017
2018
2019

2018
2019
2020

2017

de evaluare
Numar de intalniri
periodice,
Rapoarte de
evaluare elaborate

Număr de
documente
interne
modificate,
Notificari
formale, anunturi,
rapoarte elaborate
Număr de
instituţii incluse
in sistemul de
raportare,
Numărde instituţii
ce realizează
raportarea
Număr de
informaţii
diseminate,
Număr de
materiale
publicate
(articole, ştiri,
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Obiective
specifice
civile

Activitati

6. Valorificarea 6.1. Evaluarea
eficientă a
politicilor de reducere a
resurselor umane, cererii şi ofertei de
financiare şi
droguri din punct de
logistice
vedere al alocării
resurselor financiare,
umane şi

7. Îmbunătăţirea
calităţii actului
profesional al
tuturor
categoriilor de
specialişti cu
atribuţii în
domeniul
drogurilor şi
domenii conexe
prin formare de
bază şi continuă
7.1. 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
mediul penitenciar,
judecători, procurori
etc.), organizate după
principiul multidisciplinarităţii

Rezultate

Raport anual de
monitorizare a Planului
de acţiune

Minimum 1 program
anual comun de
formare de bază şi
continuă implementate
pe principiul multidisciplinarităţii

Indicatori

Termen de Termen

2020

2016

de
finalizare

evaluare

2020

2018
2019

2020

2017
2018
2019

de evaluare
reportaje etc.)
Număr de
rapoarte,
Valoarea sumelor
cheltuite în
domeniile
reducerii cererii şi
ofertei de droguri,
Număr de
persoane angajate
Număr de
programe de
formare
implementate în
randul cadrelor
MAI și din afara
MAI,
Analiza eficienței
formării,
Număr de
beneficiari
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Responsabili

CPECA Olt și
instituțiile partenere

Obiective
specifice

Activitati

Rezultate

Minimum 2 noi sesiuni
de formare
implementate

Indicatori

Termen de Termen

2020

de
finalizare

evaluare

2019
2020

2018

de evaluare
Număr de
persoane cheie
identificate,
Grupuri de
consultare
organizate,
Sesiuni de followup organizate,
Competențe
evaluate,

CERCETARE INFORMARE ŞI EVALUARE

7.2. Formarea unei
reţele de persoaneresursă pentru
comunitate, capabile să

IV.

Rezultate
Întâlniri de lucru
organizate

Studii/ sondaje

Număr de studii

Reţea de colectare a Număr de
datelor actualizată
furnizori de date
identificaţi

2020

2017
2018
2019
2020
2018

2020

2020

Responsabili

CPECA Olt
ISJ Olt
DGASPC Olt
IPJ Olt

CPECA Olt

CPECA Olt

Indicatori
Termen de Termen de
Responsabili
de evaluare
evaluare
finalizare
Număr de
CPECA Olt
2017
2020
ateliere de lucru
Instituțiile implicate
2018
organizate
2019

Obiectiv: Îmbunătăţirea nivelului de cunoaştere a problematicii drogurilor la nivel naţional pornind de la evidenţe
ştiinţifice, prin monitorizare, cercetare şi informare.

Obiective
Activitati
specifice
1. Consolidarea
1.1.
Organizarea
de
sistemului de
ateliere
de
lucru
cu
colectare şi
reprezentanţi
ai
analiză a datelor instituţiilor publice şi
din domeniul
private furnizori de date
reducerii cererii şi din domeniul reducerii
ofertei de droguri cererii şi ofertei de
droguri
1.2. Actualizarea reţelelor de
colectare a datelor, prin
identificarea de noi furnizori
de date şi prin reînnoirea
parteneriatelor de colaborare
2.1. Implementarea de studii/
2. Dezvoltarea
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Obiective

Activitati

specifice
unei baze solide
sondaje naţionale în populaţia
de date, validate generală
referitoare
la
ştiinţific, în
cunoştinţe, atitudini, practici
domeniul
despre consumul de droguri şi
reducerii cererii şi consecinţele acestuia.
ofertei de droguri
2.2 Implementarea de studii
naţionale 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 sau al
populaţiei
tinere
neinstituţionalizate)
2.3. Implementarea de studii
şi cercetări privind consumul
de droguri la nivel regional şi
local (judeţean)
3. Consolidarea
3.1. Colectarea, analiza şi
sistemului de
interpretarea datelor
raportare a datelor referitoare la cererea de
din domeniul
tratament ca urmare a
reducerii cererii şi consumului de droguri,
ofertei de droguri precum şi a patologiei
asociate
3.2. Colectarea analiza şi
interpretarea datelor
referitoare la bolile
infecţioase (HVB/HVC/HIV,

Rezultate
în populaţia
generală
implementate

Studii în rândul
populaţiei tinere
realizate

Studii/ cercetări
la nivel regional şi
local realizate

Indicatori

Termen de Termen de

finalizare

evaluare

2020

202020

2020

2020
2018
2019
2020

2017
2018
2019

2020

2017

2018

2020

de evaluare
realizate

Număr de studii
realizate

Număr de studii
realizate

Număr de
înregistrări

Baza de date
Număr de
privind admiterea la înregistrări
tratament
actualizată

Baza de date
privind cazurile de
boli infecţioase
asociate
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Responsabili

Autoritățile
administrației
publice locale

CPECA Olt
Autoritățile
administrației
publice locale

CPECA Olt
Autoritățile
administrației
publice locale
CPECA Olt
DSP Olt, Spitalul
Județean de Urgență
Slatina.

CPECA Olt
DSP Olt, Spitalul
Județean de Urgență
Slatina.

Obiective
specifice

Activitati
alte boli infecţioase) asociate
consumului de droguri, prin
monitorizare de rutină şi prin
efectuarea de studii în grupele
considerate la risc
3.3. Colectarea, analiza şi
interpretarea datelor
referitoare la urgenţele
medicale datorate consumului
de droguri
3.5. Monitorizarea
programelor din domeniul
reducerii cererii de droguri
desfasurate de diferite
institutii/organizatii, conform
standardelor EDDRA
3.8. Monitorizarea
indicatorilor de
reducere a ofertei de
droguri

Rezultate
consumului de
droguri actualizată

Baza de date
privind cazurile de
urgenţă ca urmare a
consumului de
droguri actualizată
Baza de date
privind programele
din domeniul
reducerii cererii de
droguri
actualizată
Date privind
reducerea ofertei de
droguri centralizate

Indicatori

Termen de Termen de

2020

2020

2020

finalizare

evaluare

2020

2017
2018
2019

2018
2019
2020

2017

2020

de evaluare

Număr de
înregistrări

Număr de
proiecte
eligibile
propuse pentru
EDDRA
Situații
centralizatoare elaborate

2017
2018
2019
2020

Responsabili

CPECA Olt
DSP Olt
Spitalul Județean de
Urgență Slatina.
Spitalul Municipal
Caracal
CPECA Olt

CPECA Olt

Legendă:
CPECA Olt – Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Olt;
IPJ Olt – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Olt;
ISJ Olt – Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt;
DSP Olt – Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Olt;
SCCO Olt – Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Olt
DIICOT- B.T. Olt – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Olt;
DJST Olt – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Olt;
IJJ Olt – Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Olt;
AJOFM Olt – Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt;
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