PLANUL DE ACŢIUNE
pentru implementarea Strategiei Judeţene Antidrog Mureş în perioada 2017 - 2020

I. - REDUCEREA CERERII DE DROGURI
- PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI:
- PREVENIREA ÎN ŞCOALĂ
- PREVENIREA ÎN FAMILIE
- PREVENIREA ÎN COMUNITATE
- ASISTENŢA CONSUMATORILOR DE DROGURI

II. - REDUCEREA OFERTEI DE DROGURI

III. – COORDONARE

IV. – INFORMARE ŞI EVALUARE
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I.

REDUCEREA CERERII DE DROGURI

Obiectiv: 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
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

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

Rezultate

Indicatori
de evaluare
Minimum un Număr de
proiect de
proiecte cu
formare,
componentă
Personalul
de formare,
didactic din
Număr de
învăţământul cursuri de
preuniversitar formare
format în
organizate;
domeniul
Număr de
adicţiilor
participanţi
la formare

Termen de
evaluare

Termen de
finalizare

Anual

1 proiect 2017;
1 proiect 2018.

Responsabili
CPECA Mureş,
IŞJ Mureş, DJST
Mureş.
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Obiective

Activitati

Rezultate

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

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

Minimum 2
proiecte de
intervenţie
timpurie în
mediul
preşcolar

1.4.Dezvoltarea la niveul judeţului
Mureş de proiecte naționale sau
locale de informare, educare,
conştientizare cu privire la
consumul de tutun, alcool, droguri
și noi substanțe psihoactive
adresate elevilor din învăţământul
preuniversitar şi universitar.

Minimum 10
proiecte
locale de
informare,
educare,
conştientizare
adresate
elevilor din
învăţământul
preuniversitar

Indicatori

Termen de

Termen de

de evaluare

evaluare

finalizare

Număr de
conferinţe/se
minarii
organizate,
Număr de
participanţi,
Număr de
materiale
informative
realizate
Număr
deproiecte,
Număr de
beneficiari
direcţi,
Număr
beneficiari
indirecţi

Anual

1
conferinţă/semi
nar 2017 -

Număr de
proiecte,
Număr de
beneficiari
direcţi,
Număr de
beneficiari
indirecţi,
Număr de
materiale

Anual

2018

Responsabili

IŞJ Mureş,
CPECA Mureş,
Autorităţile
administraţiei publice
locale, Societatea civilă

1
conferinţă/semi
nar 2019 - 2020
Anual

1 proiect –
2017 - 2018;
1 proiect –

CPECA Mureş,

IŞJ Mureş
Autorităţile
administraţiei publice
2019 - 2020.
locale, Asociația
Medicilor de Medicină
Școlară Mureș,
Societatea civilă
2 proiecte – 2017; CPECA Mureş,
2 proiecte – 2018; IŞJ Mureş, DJST
3 proiecte – 2019; Mureş, Casa de cultură
3 proiecte - 2020 a studenţilor Târgu
Mureş, Autorităţile
administraţiei publice
locale, Societatea civilă

3

Obiective

Activitati

Rezultate

specifice

1.5. Implementarea la nivelul
judeţului Mureş de proiecte de
prevenire a consumului de tutun,
alcool, droguri şi noi substanţe
psihoactive, bazate pe principiile
educaţiei
între
egali
în
învăţământul preuniversitar.

1.6.Implementarea de proiecte
naţionale la nivelul judeţului
Mureş şi locale orientate pe

şi universitarinformarea,
educarea şi
conştientizare
a elevilor şi
studenţilor
privind
consumul de
tutun, alcool,
droguri şi
substanţe noi
cu proprietăţi
psihoactive
Minimum 5
proiecte
locale de
prevenire
bazate pe
principiile
educaţiei
între egali,
Elevii din
învăţământul
preuniversitar
formaţi să
desfăşoare
activităţi de
prevenire
Minimum 5
proiecte
locale şi un

Indicatori

Termen de

Termen de

de evaluare
informative
distribuite

evaluare

finalizare

Număr de
proiecte,
Număr de
elevi formaţi
să desfăşoare
activităţi de
prevenire

Anual

Număr de
proiecte,
Număr de

Anual

Responsabili

1 proiect - 2017; CPECA Mureş,
2 proiecte –
IŞJ Mureş, DJST
2018 - 2019;
Mureş, Casa de cultură
a studenţilor Târgu
2 proiecte –
Mureş, Autorităţile
2019 - 2020.
administraţiei publice
locale, Societatea civilă

1 proiect - 2017; CPECA Mureş,
IŞJ Mureş, DJST
1 proiect – 2018; Mureş, Casa de cultură
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Obiective

Activitati

Rezultate

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 şi universitar

proiect
naţional,
orientate pe
activităţi de
petrecere a
timpului liber
ca alternativă
la consumul
de tutun,
alcool,
droguri şi
substanțe noi
cu proprietăți
psihoactive
Minimum 2
proiecte
locale/națion
ale de
prevenire
selectivă a
consumului
de droguri
adresate
grupurilor la
risc,
Identificarea
de grupuri la
risc față de
consumul de
droguri

specifice

1.7. Implementarea de proiecte
naţionale la nivelul judeţului
Mureş şi 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).

Indicatori

Termen de

Termen de

de evaluare
beneficiari
direcţi

evaluare

finalizare

Număr de
proiecte,
Număr de
beneficiari
direcţi,
Număr de
grupuri la
risc,
Număr de
materiale
informative

Anual

Responsabili

1 proiect – 2019; a studenţilor Târgu
Mureş, Autorităţile
2 priecte - 2020 administraţiei publice
locale, Societatea civilă

1 proiect – 2017 CPECA Mureş,
IŞJ Mureş, DJST
- 2018;
Mureş, Serviciul de
1 proiect – 2019 Probațiune Mureș,
AJOFM Mureş,
- 2020.
Autorităţile
administraţiei publice
locale,
Societatea civilă
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Obiective

Activitati

Rezultate

1.8. Implementarea în rândul
populaţiei şcolare din judeţul
Mureş 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

2.1. Implementarea de proiecte la
nivelul judeţului Mureş, de
prevenire indicată a consumului de
droguri adresate elevilor din
învăţământul preuniversitar şi
universitar, aflaţi la debutul
consumului de tutun, alcool,
droguri şi substanţe noi cu
proprietăţi psihoactive

Minimum 2
proiecte de
prevenire
indicată a
consumului
de droguri

specifice

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

Indicatori

Termen de

Termen de

de evaluare
Număr de
beneficiari
direcţi,
Număr de
beneficiari
indirecţi,
Număr de
materiale de
campanie
distribuite,
Număr
sesiuni/intâlni
ri, Număr de
parteneriate,
Număr
apariţii
TV/articole
presă scrisă
Aria de
acoperire,
Număr de
beneficiari
direcţi,
Număr de
beneficiari
indirecţi,
Număr de
materiale
informative
distribuite,
Număr de

evaluare

finalizare

2018

1 campanie 2018

Anual

1 proiect – 2018 2019;
1 proiect – 2019 2020.

Responsabili
CPECA Mureş,
IŞJ Mureş, DJST
Mureş,Casa de Cultură
a Studenților Târgu
Mureș, AJOFM Mureş,
Autorităţile
administraţiei publice
locale,
Mass media locală,
Societatea civilă

CPECA Mureş,
IŞJ Mureş, AJOFM
Mureş,
Autorităţile
administraţiei publice
locale,
Societatea civilă
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Obiective

Activitati

Rezultate

specifice
şi ocazional
în
consum
regulat,
în
cadrul
programelor
şcolare,
extraşcolare
şi
de
petrecere a
timpului liber

Indicatori
de evaluare
parteneriate,
Număr
sesiuni/întâlniri

Termen de

Termen de

evaluare

finalizare

Responsabili

A.2. Prevenirea în familie
Obiective
Activitati
Rezultate
specifice
1. Creşterea
1.1.Implementarea la nivelul
Minimum o
nivelului de
judeţului Mureş a unei
campanie
sensibilizare şi campanii 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

Indicatori
Termen de
de evaluare
evaluare
Număr de
Anual
parteneriate,
Număr de
beneficiari
direcţi,
Număr de
sesiuni/întâlniri,
Număr apariţii
TV/presă scrisă

Termen de
finalizare
2020

Responsabili
CPECA Mureş,
IȘJ Mureș,
AJOFM Mureş, Societatea
civilă,
Mass media locală
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Obiective
specifice
efectele
consumului de
droguri
2.Dezvoltarea
rolului
proactiv al
familiilor în
viaţa copiilor
în vederea
formării sau
întăririi
abilităţilor
pentru
creşterea
influenţei
factorilor de
protecţie

Activitati

2.1. Implementarea unor
proiecte la nivelul judeţului
Mureş de tip „Şcoala
părinţilor” de formare de
abilităţi cu rol de factori de
protecţie în consumul de
droguri

Rezultate

Minimum 2
proiecte
locale

Indicatori

Termen de

Termen de

de evaluare

evaluare

finalizare

Aria de
acoperire,
Număr de
sesiuni/întâlniri,
Număr de
parteneriate,
Număr de
beneficiari
direcţi,
Număr de
beneficiari
indirecţi

Anual

2020

Responsabili

CPECA Mureş,
IŞJ Mureş,
Autorităţile administraţiei
publice locale,
Societatea civilă

A.3. Prevenire comunitară
Obiective
specifice
1.Reducerea
influenţei
factorilor de
risc şi
dezvoltarea
influenţei
factorilor de

Activitati

Rezultate

Indicatori
Termen de
de evaluare
evaluare
1.1.Implementarea la nivelul Minimum 2
Număr de
Anual
judeţului Mureş de proiecte de proiecte
proiecte,
prevenire a consumului de
locale/naţionale, Număr de
droguri adresate unui
funcţie de
sesiuni/întâlniri,
minimum de 2 categorii de
caracterisiticile Număr de
grupuri vulnerabile, în vederea grupurilor
parteneriate,
reducerii influenţei factorilor vulnerabile
Număr de

Termen de
finalizare
1 proiect
2018
1 proiect
2020

Responsabili
CPECA Mureş,
Penitenciarul Târgu
Mureş, Autorităţile
administraţiei publice
locale.
Societatea civilă –

8

Obiective
specifice
protecţie în
cadrul
grupurilor
vulnerabile,
corelat cu
nevoile şi
particularităţile
acestora
2.Reducerea
influenţei
factorilor de
risc şi
dezvoltarea
influenţei
factorilor de
protecţie la
categoriile
profesionale ce
sunt predispuse
consumului de
droguri, corelat
cu nivelul de
responsabilitate
socială şi
particularităţile
acestora
3.Adoptarea
unui stil de
viaţă sănătos la
nivelul
populaţiei

Activitati

Rezultate

de risc şi creşterii influenţei
factorilor de protecţie

identificate

2.1. Implementarea unor
proiecte sau campanii la
nivelul judeţului Mureş de
prevenire a consumului de
alcool la locul de muncă în
ariile geografice cu o
prevalenţă ridicată a
consumului.

Minimum 2
proiecte sau
campanii

3.1. Implementarea de
Minimum 5
proiecte sau campanii la
proiecte sau
nivelul judeţului Mureş de
campanii
prevenire a consumului de
droguri, în spaţii recreaţionale

Indicatori

Termen de

de evaluare
evaluare
beneficiari
direcţi,
Număr de
beneficiari
indirecţi, Număr
de materiale
informative
Număr de
proiecte sau
campanii,
Aria de
acoperire,
Număr de
beneficiari
indirecţi, Număr
de parteneriate,
Număr de
sesiuni/intalniri,,
Număr de
materiale
informative

Număr de
proiecte,
Aria de
acoperire,
Număr de

Anual

Anual

Termen de

Responsabili

finalizare
implementarea de
proiecte proprii sau
parteneriat.

1 proiect –
2018
1 proiect 2020

1 poiect 2017;
2 proiecte 2018;

CPECA Mureş,
AJOFM Mureş,
Mass media locală,
Societatea civilă,
Autorităţile administraţiei
publice locale.

CPECA Mureş,
DJST Mureş, Casa de
Cultură a Studenţilor
Târgu Mureş, IPJ Mureş,
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Obiective

Activitati

Rezultate

specifice
generale, ca
(cluburi, săli de sport, parcuri
alternativă la
etc.)
consumul de
droguri, în
cadrul
programelor de
petrecere a
timpului liber

Indicatori

Termen de

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

Termen de

Responsabili

finalizare
1 poiect –
2019;
1 proiect 2020

IJJ Mureş, IŞJ Mureş,
Autorităţile administraţiei
publice locale, Societatea
civilă

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

Activitati

Rezultate

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

Indicatori

Termen de

Termen de

de evaluare
Număr de
campanii,
Aria de
acoperire

evaluare

finalizare

Anual

2020

Responsabili
CPECA Mureş,
Mass media locală,
Societatea civilă
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Obiective
specifice
droguri în
vederea
neînceperii sau
întârzierii
debutului
consumului de
droguri
2.Creşterea
nivelului de
informare şi
sensibilizare a
populaţiei
generale cu
privire la
aspectele
medicale,
psihologice şi
sociale ale
consumului şi
dependenţei de
droguri în
vederea
diminuării
stigmatizării şi
marginalizării
sociale a
consumatorilor
de droguri

Activitati

Rezultate

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

O campanie

2.2. Implementarea la nivelul
judeţului Mureş a unei
campanii de informare a

O campanie

Indicatori

Termen de

Termen de

de evaluare

evaluare

finalizare

Număr de
campanii,
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
campanii,
Aria de

Anual

2020

Responsabili

CPECA Mureş,
Mass media locală,
Societatea civilă

Anual

2020

CPECA Mureş,
Mass media locală,
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Obiective

Activitati

Rezultate

specifice
populaţiei generale privind
serviciile integrate de
prevenire şi asistenţă.

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 şi seminarii
cu reprezentanţi mass-media,
în vederea promovării
proiectelor de prevenire a
consumului de droguri

Minimum 4
activităţi

Indicatori

Termen de

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
apariţii
TV/presă scrisă
Număr de
Anual
activităţi,
Aria de
acoperire,
Număr de
sesiuni de
informare
realizate,
Număr de
sesiuni de
formare
realizate,
Număr de

Termen de

Responsabili

finalizare
Societatea civilă,
Autorităţile administraţiei
publice locale

1 activitate – CPECA Mureş,
2017;
Societatea civilă
1 activitate –
2018;
1 activitate –
2019;
2 activităţi 2020.
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Obiective

Activitati

Rezultate

specifice

Indicatori

Termen de

Termen de

de evaluare
jurnalişti,
Număr de
materiale
distribuite

evaluare

finalizare

Responsabili

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.Diversificarea
serviciilor de tip
programe de
substituţie şi
programe de
schimb de
seringi, în
comunitate şi în
sistemele
privative de
libertate, în
vederea
reducerii
riscurilor şi
consecinţelor
negative
asociate
consumului de
droguri

Activitati

Rezultate

1.2. Evaluarea periodică a
zonelor de risc de consum
de droguri pe cale
injectabilă în comunitate,
prin analiza datelor
colectate din fişele de
admitere la tratament din
Judeţul Mureş.

Analiza datelor
colectate

Indicatori
Termen de Termen de
de evaluare
evaluare
finalizare
Număr de
Anual
2020
consumatori
Nr de zone de
risc

Responsabili
CPECA Mureş
DSP Mureş
Unitățile spitalicești
Societatea civilă
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Obiective
specifice

Activitati

Rezultate

Indicatori
de evaluare

Termen de Termen de
evaluare
finalizare

Responsabili

2.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

1.2. Dezvoltarea unor
intervenţii pentru românii
care lucrează în străinătate
sau care se deplasează
frecvent în străinătate şi
care sunt consumatori de
droguri.

Minimum un
material cu
informaţii
specifice

Număr de
materiale
tipărite,
Număr de
ghiduri
distribuite

Anual

CPECA Mureş,

2020

AJOFM Mureş,
Autorităţile
administraţiei publice
locale,
Societatea civilă
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Obiective
specifice
consumatori
3.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

Activitati

Rezultate

Indicatori
de evaluare

Termen de Termen de
evaluare
finalizare

Responsabili

3.1.Promovarea sănătăţii la
nivelul judeţului Mureş,
prin dezvoltarea de
comportamente sexuale
responsabile.

Materiale
informative
realizate

Număr de
materiale
realizate,
Număr de
materiale
distribuite,
Număr de
beneficiari

Anual

DSP Mureş,

4.Creşterea
nivelului de
informare,
educare şi
conştientizare a
consumatorilor
de droguri,
precum şi
dezvoltarea de
intervenţii
adecvate în
vederea
prevenirii
deceselor sau

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

Minimum 4
campanii realizate

Număr de
campanii,
Număr de
materiale
distribuite,
Număr de
beneficiari
Număr de
voluntari
implicaţi

Anual

2020

CPECA,
Autorităţile
administraţiei publice
locale Mureş
DGASPC Mureş
Societatea civilă

2020

CPECA Mureş
DSP, IPJ, Direcţia
Judeţeană de Tineret şi
Sport, IJJ,
Societatea civilă
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Obiective
specifice
bolilor
infecţioase
asociate
consumului de
droguri

Activitati

Rezultate

Indicatori
de evaluare

Termen de Termen de
evaluare
finalizare

Responsabili

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
asistenţă la
nevoile
individuale ale

Activitati

Rezultate

1.2.Promovarea
sistemului naţional de
asistenţă integrată pentru
consumatorii de droguri
în rândul comunității.

Minim 2 materiale de
promovare elaborate

2.1. Consolidarea
circuitului integrat de
asistenţă, adaptat
nevoilor de asistenţă
identificate prin
evaluările anuale.

Implementarea
activităților de
asistență pentru
consumatorii de
droguri

Indicatori
de evaluare
Număr de
instituții,
Număr de
participanți

Număr de
beneficiari

Termen de
evaluare
Anual

Termen de
finalizare
2020

Responsabili
CPECA Mureş
DSP Mureş
Societatea civilă

Anual

2020

CPECA
DSP Mureş
Societatea civilă
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Obiective
specifice
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
timpurii şi
asigurării

Activitati

Rezultate

Indicatori
de evaluare

Termen de
evaluare

3.1.Implementarea
prevederilor privind
acordarea serviciilor 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 intalniri

Număr de
întâlniri,
Aria de
acoperire,
Număr de
grupuri de
lucru, Număr
de beneficiari

Anual

Termen de
finalizare

2020

Responsabili

CPECA Mureş
DGASPC Mureş
DSP Mureş
Societatea civilă
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Obiective
specifice
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

Activitati

Rezultate

Indicatori
de evaluare

Termen de
evaluare

Termen de
finalizare

Responsabili

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;

Implementarea
activităților de
asistență pentru
consumatorii de
droguri aflaţi în
spaţiul de reţinere,
detenţie, precum şi
asigurarea
continuităţii
intervenţiilor de
asistenţă după
momentul eliberării

Număr de
beneficiari

Anual

2020

CPECA Mureş,

Minim 2 protocoale
de colaborare
implementate privind
continuitatea
intervențiilor de
asistență la trecerea
din libertate în
sistemul privativ de
libertate sau invers

Număr de
întâlniri de
lucru,

Minimum 3 întâlniri
de lucru

Număr de
sesiuni,
Număr de

4.2. Adaptarea
mecanismelor de lucru
între serviciile de
asistenţă a
consumatorilor de
droguri şi sistemul
privativ de libertate în
vederea asigurării
continuităţii intervenţiilor
de asistenţă începute
înaintea momentului
reţinerii
5. Dezvoltarea de 5.1. Capacitarea
servicii
instituţiilor din circuitul de
interinstituţionale aplicare a legii şi cel de

Penitenciarul
Târgu Mureş, IPJ,
Serviciul de
Probaţiune Mureş

Anual

2020

CPECA Mureş,
Penitenciarul
Târgu Mureş, IPJ,
Serviciul de
Probaţiune Mureş

Număr de
protocoale de
colaborare
Număr de
beneficiari,

Anual

2020

CPECA Mureş,
Serviciul de
Probaţiune Mureş
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Obiective
specifice
integrate pentru
consumatorii de
droguri care au
săvârşit fapte
penale cu pericol
social redus şi
pentru
consumatorii de
droguri aflaţi în
evidenţa
serviciilor de
probaţiune în
vederea
includerii
acestora în
circuitul integrat
de asistenţă

Activitati

Rezultate

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 reabilitării sociale

Indicatori
de evaluare
participanți
Număr de
benficiari.

Termen de
evaluare

Termen de
finalizare

Responsabili
Societatea civilă

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

Rezultate

Indicatori
de evaluare

Termen
de
evaluare

Termen
de
finalizare

Responsabili
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Obiective

Activitati

Rezultate

specifice

Indicatori
de evaluare

1.Cunoaşterea
dimensiunii
ofertei de
droguri în
România

1.1 Colectarea,
centralizarea, analiza şi
interpretarea datelor
privind reducerea ofertei
de droguri

2.Dezvoltarea şi
consolidarea
sistemului
instituţional şi
legislativ
privind
combaterea
ofertei de
droguri
3.Eficientizarea
activităţilor
specifice de
combatere a
ofertei de
droguri, a
deturnării şi
traficului de
precursori şi
controlul
domeniilor
conexe:
corupţie,
spălare de bani,

2.1.
Organizarea de Minim o întâlnire
întâlniri
la
nivel anuală
interinstituţional pentru
implementarea
coordonată a activităților
în domeniul reducerii
ofertei de droguri.

3.1. Orientarea
investigaţiilor
către
destructurarea grupărilor
infracționale organizate
cu potențial major în
traficul de droguri

Minimum 2 raportări şi
informări efectuate în
domeniul reducerii
ofertei de droguri

Cazuri/
persoane/
grupări criminale
investigate/
destrămate

Număr de raportări
şi număr de
informări efectuate
în domeniul
reducerii ofertei de
droguri
Număr de întâlniri

Număr de cazuri
investigate,
Număr de
persoane/ grupări
criminale
investigate

Termen
de
evaluare

Termen

Anual

2020

Anual

2020

Anual

Responsabili

de
finalizare

2020

CPECA Mureş
DIICOT Târgu
Mureş
BCCO Târgu Mureş
DIICOT Târgu
Mureş
BCCO Târgu Mureş

DIICOT Târgu
Mureş
BCCO Târgu Mureş
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Obiective

Activitati

Rezultate

specifice

Indicatori
de evaluare

Termen
de
evaluare

Termen

Responsabili

de
finalizare

confiscarea şi
recuperarea
creanţelor;

III.

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

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

Număr grupuri de
lucru organizate

3.3. Valorificarea
bunurilor şi valorilor
provenite din săvârşirea
de infracţiuni la regimul
drogurilor şi
precursorilor prin
exploatarea optimă a
cadrului legislativ
existent în domeniu

Rapoarte statistice
privind sumele
indisponibilizate/
Confiscate/
Valorificate/ Reutilizate

Cuantum sume
provenite din
valorificarea
bunurilor
confiscate,
Bunuri reutilizate

Anual

Anual

2020

2020

DIICOT Târgu
Mureş
BCCO Târgu Mureş

DIICOT Târgu
Mureş
BCCO Târgu Mureş

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.
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Obiective

Activitati

Rezultate

specifice

Indicatori

Termen de Termen

de evaluare

evaluare

1. Consolidarea
rolului Agenției
Naționale
Antidrog şi a
mecanismului
naţional de
coordonare în
domeniul
drogurilor şi
precursorilor
2.Creşterea
vizibilitatii şi
credibilităţii
instituţiilor
statului si a
implicarii
societăţii civile

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

Raport anual de
monitorizare a
activităţilor prevăzute
în Planul de acţiune

Număr de
întâlniri
periodice/
corespondenţă cu
partenerii

2.1. Diseminarea către
societatea civilă, prin
intermediul massmedia, 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

3.Facilitarea
comunicării, a
schimburilor de
bune practici şi
resurse de
informare între
factorii sociali
implicaţi în
reducerea cererii
şi ofertei de
droguri

3.1. Creşterea nivelului Minimum 2 standuri de
de cunoştinţe referitor la carte de specialitate
fenomenul drogurilor
organizate anual
prin intermediul unei
reţele de persoane
specializate în domeniul
informării/
documentării și a unui
flux permanent de
resurse

Număr de
informaţii
diseminate,
Număr de
materiale
publicate
(articole, ştiri,
reportaje etc.)
Materiale
distribuite,
Campanii de
informare și
standuri de carte
organizate.

Responsabili

de
finalizare

Anual

2020

CPECA Mureş

Anual

2020

CPECA Mureş

2020

CPECA Mureş,

Anual

IŞJ Mureş, DJST
Mureş,
AJOFM Mureş.
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IV.

INFORMARE ŞI EVALUARE

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

Activitati

Rezultate

1.1. Organizarea de ateliere de Întâlniri de lucru
lucru cu reprezentanţi ai organizate
instituţiilor publice şi private
furnizori de date din domeniul
reducerii cererii şi ofertei de
droguri

Indicatori
Termen de Termen de
Responsabili
de evaluare
evaluare
finalizare
Număr de
CPECA Mureş
Anual
2020
ateliere de lucru
organizate

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
şi cercetări privind consumul
de droguri la nivel regional şi
local (judeţean)

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

3.1. Colectarea, analiza şi
interpretarea datelor
referitoare la cererea de
tratament ca urmare a
consumului de droguri,
precum şi a patologiei

Baza de date
Număr de
privind admiterea la înregistrări
tratament
actualizată

Studii/ cercetări
la nivel regional şi
local realizate

Număr de studii
realizate

Anual

2020

CPECA Mureş

Anual

2020

CPECA Mureş

Anual

2020

CPECA Mureş
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Obiective

Activitati

Rezultate

specifice
asociate
3.2. Colectarea analiza şi
interpretarea datelor
referitoare la bolile
infecţioase (HVB/HVC/HIV,
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
3.4. Monitorizarea deceselor
asociate consumului de
droguri şi a mortalităţii
datorate consumului de
droguri
3.5. Monitorizarea
programelor din domeniul
reducerii cererii de droguri
desfasurate de diferite
institutii/organizatii, conform
standardelor EDDRA
3.6. Monitorizarea
indicatorilor privind reducerea
ofertei de droguri

Indicatori

Termen de Termen de

de evaluare

evaluare

Responsabili

finalizare

Baza de date
privind cazurile de
boli infecţioase
asociate
consumului de
droguri actualizată

Număr de
înregistrări

Anual

2020

CPECA Mureş

Baza de date
privind cazurile de
urgenţă ca urmare a
consumului de
droguri actualizată
Baza de date
privind cazurile de
deces asociate
consumului de
droguri actualizată
Baza de date
privind programele
din domeniul
reducerii cererii de
droguri
actualizată
Indicatori privind
reducerea ofertei de
droguri definiţi şi
dezvoltaţi

Număr de
înregistrări

Anual

2020

CPECA Mureş

Număr de
înregistrări

Anual

2020

CPECA Mureş

Anual

2020

CPECA Mureş

Anual

2020

CPECA Mureş

Număr de
proiecte
eligibile
propuse pentru
EDDRA
Număr de
raportări cu
indicatori
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NOTĂ: Finanțarea activităților din Planul de acțiune 2017-2020 pentru implementarea Strategiei Județene Antidrog Mureș
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.
Legendă:
CPECA Mureş – Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Mureş;
IPJ Mureş – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Mureş;
IŞJ Mureş – Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş;
DSP Mureş – Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Mureş;
BCCO Târgu Mureş – Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Târgu Mureş;
DIICOT Târgu Mureş – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Târgu
Mureş;
DJST Mureş – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Mureş;
IJJ Mureş – Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Mureş;
AJOFM Mureş – Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mureş;
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