
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL HUNEDOARA

O R D I N
pentru aprobarea

Planului de Acţiune în Dom eniu! Drogurilor ia nivelul judeţului Hunedoara 2022-2026

Prefectul judeţului Hunedoara,
Având în vedere referatul nr. 6736/22.07.2022 al Compartimentului Manageri Publici, 
în conformitate cu prevederile art. 2 din HG nr. 344/2022 pentru aprobarea Strategiei naţionale în 

domeniul drogurilor 2022 - 2026 şi a Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale în 
domeniul drogurilor 2022 - 2026, ale art. 252, alin. (1), litera a) şi ale art. 253, litera a), c) şi e) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 275, alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

emite prezentul
O R D I N

Art. 1. Se aprobă Planului de Acţiune în Domeniul Drogurilor ia nivelul judeţului Hunedoara 2022- 
2026, elaborat de Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Hunedoara în colaborare cu membrii 
Grupului de lucru pentru elaborarea Planului de Acţiune în Domeniul Drogurilor la nivelul judeţului 
Hunedoara în perioada 2022-2026, nominalizaţi prin O.P. nr. 199/09.06.2022, denumit în continuare Grupul 
de Lucru, conform Anexei la prezentul ordin.

Art. 2. Monitorizarea stadiului de implementare a acţiunilor cuprinse în Planul de Acţiune în 
Domeniul Drogurilor la nivelul judeţului Hunedoara 2022-2026 pentru implementarea Strategiei Naţionale în 
domeniul drogurilor 2022-2026 se va realiza cel puţin anual sau de câte ori există o solicitare din parte 
Agenţiei Naţionale Antidrog.

Art. 3. Activitatea de monitorizare va fi realizată de către Centrul de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog Hunedoara în colaborare cu Instituţia Prefectului - Judeţul Hunedoara.

Art. 4. Fiecare instituţie care face parte din Grupul de Lucru constituit prin Ordinul Prefectului 
judeţului Hunedoara nr. 199/09.06.2022 îşi asumă respectarea şi îndeplinirea indicatorilor stabiliţi, conform 
propriilor competenţe şi atribuţii, în vederea asigurării implementării punctuale şi concrete a prezentului Plan 
de Acţiune.

Art. 5. Prezentul ordin se poate contesta cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. Prezentul ordin se va comunica, prin grija Compartimentului Informare, Relaţii Publice, 
Secretariat şi Arhivare Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Hunedoara şi membrilor Grupului 
de Lucru.

Contrasemnează, 

SECRETAR GENERAL 

Marius MUNTEANU

Deva, • )

P R E F E C T ,  

Călin-Petru MARIAN

Avizat pentru legalitate, 

Şef serviciu, S J.C.A 

Rodica Vasilescu

Deva - 330025, B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 28 

Tel.:+4 0254-211 850, 211 851 

Fax:+4 0254 215 010, 215 099

E-mail: prefhd@prefecturahunedoara.ro 

cancelarie@prefecturahunedoara.ro 

https://hd.prefectura.mai.gov.ro/
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Anexa la Ordinul Prefectului nr.

PLANUL DE ACŢIUNE ÎN DOMENIUL DROGURILOR LA NIVELUL JUDEŢULUI
HUNEDOARA 2022-2026

I. REDUCEREA CERERII DE DROGURI 
Domeniul prioritar PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI

Obiectiv general 1 .'Consolidarea sistemului naţional de prevenire ce cuprinde totalitatea programelor, proiectelor şi intervenţiilor 
de prevenire (contextuală, universală, selectivă şi indicată) adresate populaţiei generale, şcolare şi grupurilor vulnerabile, în baza 
evidenţelor ştiinţifice.

Obiective specifice:
1.1. Dezvoltarea intervenţiilor şi strategiilor contextuale şi universale de prevenire adresate populaţiei generale.
1.2. Dezvoltarea intervenţiilor şi strategiilor pentru întârzierea vârstei de debut în consumul de droguri în rândul categoriilor de vârstă 

la risc şi grupurilor vulnerabile.
1.3. Facilitarea accesului categoriilor de persoane aflate la debutul consumului la măsuri de intervenţie timpurie, în vederea evitării 

transformării consumului experimental/ocazional de droguri în consum regulat.
1.4. Consolic area parteneriatului cu societatea civilă.

Obiective specifice Activităţi Perioada de 
implementare Indicatori

Termen
de

evaluare
Responsabili

1.1. Dezvoltarea 
intervenţiilor şi 
strategiilor 
contextuale şi 
universale de 
prevenire adresate 
populaţiei generale.

1.1.1. Implementarea de 
campanii/proiecte naţionale / locale 
de informare, conştientizare a 
riscurilor şi consecinţelor negative 
ale consumului de droguri şi 
promovarea alternativelor sănătoase 
la consumul de droguri, adresate 
populaţiei generale

2022-2026

- număr campanii/ proiecte 
naţionale

- număr campanii/proiecte 
locale

- număr beneficiari direcţi
anual

Centrul de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog Hunedoara

Consiliul Judeţean Hunedoara 
Primăria Municipiului Brad 
Primăria Municipiului Deva 
Primăria Municipiului Hunedoara 
Primăria municipiului Lupeni 
Primăria Municipiului Orăştie 
Primăria Municipiului Petroşani 
Primăria Municipiului Vulcan 
Primăria Oraşului Aninoasa Primăria 
Oraşului Călan
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Obiective specifice Activităţi Perioada de 
implementare Indicatori

Termen
de

evaluare
Responsabili

Primăria Oraşului Geoagiu 
Primăria Oraşului Haţeg 
Primăria Oraşului Petrila 
Primăria Oraşului Simeria 
Primăria Oraşului Uricani

Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Hunedoara

Direcţia de Sănătate Publică Hunedoara

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului 
Hunedoara

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 
Hunedoara

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Hunedoara

Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Hunedoara 
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi 
Tineret Hunedoara

Centrul Judeţean de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională Hunedoara

Episcopia Ortodoxă a Devei şi 
Hunedoarei

Fundaţia Alături de Tine

Crucea Roşie Română -  Filiala 
Hunedoara

mailto:prefhd@prefecturahunedoara.ro
mailto:cancelarie@prefecturahunedoara.ro
https://hd.prefectura.mai.gov.ro/


Obiective specifice Activităţi Perioada de 
implementare Indicatori

Termen
de

evaluare
Responsabili

1.2. Dezvoltarea 
intervenţiilor şi 
strategiilor pentru 
întârzierea vârstei de 
debut în consumul de 
droguri în rândul 
categoriilor de vârstă 
la risc şi grupurilor 
vulnerabile.

1.2.1. Implementarea de 
campanii/proiecte naţionale / locale 
de prevenire adresate grupurilor 
vulnerabile la consumul de droguri 
(tineri din familii dezorganizate sau 
cu părinţi plecaţi în străinătate, 
populaţie şcolară cu risc de abandon 
şcolar,)

2022-2026

- număr campanii/ proiecte 
naţionale

- număr campanii/ proiecte 
locale

- număr beneficiari direcţi

anual

Centrul de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog Hunedoara

Consiliul Judeţean Hunedoara

Primăria Municipiului Brad 
Primăria Municipiului Deva 
Primăria Municipiului Hunedoara 
Primăria municipiului Lupeni 
Primăria Municipiului Orăştie 
Primăria Municipiului Petroşani 
Primăria Municipiului Vulcan 
Primăria Oraşului Aninoasa Primăria 
Oraşului Călan 
Primăria Oraşului Geoagiu 
Primăria Oraşului Haţeg 
Primăria Oraşului Petri Ia 
Primăria Oraşului Simeria 
Primăria Oraşului Uricani

Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Hunedoara

Direcţia de Sănătate Publică Hunedoara

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului 
Hunedoara

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Hunedoara

Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Hunedoara

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi
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Obiective specifice Activităţi Perioada de 
implementare Indicatori

Termen
de

evaluare
Responsabili

Tineret Hunedoara

Centrul Judeţean de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională Hunedoara

Episcopia Ortodoxă a Devei şi 
Hunedoarei

Fundaţia Alături de Tine

Crucea Roşie Română -  Filiala 
Hunedoara

1.2.2. Implementarea de 
campanii/proiecte naţionale / locale 
care au ca scop creşterea influenţei 
factorilor de protecţie, scăderea 
influenţei factorilor de risc, precum 
şi dezvoltarea de abilităţi pentru 
categoriile de vârstă expuse riscului 
de consum de droguri, cu sprijinul 
părinţilor şi al liderilor de opinie.

2022-2026

- număr campanii/ proiecte 
naţionale

- număr campanii/ proiecte 
locale

- număr beneficiari direcţi anual

Centrul de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog Hunedoara

Consiliul Judeţean Hunedoara

Primăria Municipiului Brad 
Primăria Municipiului Deva 
Primăria Municipiului Hunedoara 
Primăria municipiului Lupeni 
Primăria Municipiului Orăştie 
Primăria Municipiului Petroşani 
Primăria Municipiului Vulcan 
Primăria Oraşului Aninoasa Primăria 
Oraşului Călan 
Primăria Oraşului Geoagiu 
Primăria Oraşului Haţeg 
Primăria Oraşului Petrila 
Primăria Oraşului Simeria 
Primăria Oraşului Uricani

Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Hunedoara
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Obiective specifice Activităţi Perioada de 
implementare Indicatori

Termen
de

evaluare
Responsabili

Direcţia de Sănătate Publică Hunedoara
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului 
Hunedoara
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 
Hunedoara
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Hunedoara
Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Hunedoara
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi 
Tineret Hunedoara
Centrul Judeţean de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională Hunedoara
Episcopia Ortodoxă a Devei şi 
Hunedoarei
Fundaţia Alături de Tine
Crucea Roşie Română -  Filiala 
Hunedoara

1.3. Facilitarea 
accesului categoriilor 
de persoane aflate la 
debutul consumului la 
măsuri de intervenţie 
timpurie, în vederea 
evitării transformării 
consumului
experimental/ocazional 
de droguri în consum 
regulat.

1.3.1. Dezvoltarea măsurilor de 
intervenţie timpurie pentru 
persoanele care au experimentat 
consumul de droguri, în vederea 
evitării trecerii de la un consum 
ocazional/experimental la un 
consum de droguri regulat

2022-2026

- număr activităţi

- număr beneficiari direcţi
anual

Centrul de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog Hunedoara

Consiliul Judeţean Hunedoara

Primăria Municipiului Brad 
Primăria Municipiului Deva 
Primăria Municipiului Hunedoara 
Primăria municipiului Lupeni 
Primăria Municipiului Orăştie 
Primăria Municipiului Petroşani 
Primăria Municipiului Vulcan
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Obiective specifice Activităţi Perioada de 
implementare Indicatori

Termen
de

evaluare
Responsabili

Primăria Oraşului Aninoasa Primăria 
Oraşului Călan 
Primăria Oraşului Geoagiu 
Primăria Oraşului Haţeg 
Primăria Oraşului Petrila 
Primăria Oraşului Simeria 
Primăria Oraşului Uricani

Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara
Direcţia de Sănătate Publică Hunedoara
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Hunedoara
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă 
Educaţională Hunedoara
Episcopia Ortodoxă a Devei şi Hunedoarei
Fundaţia Alături de Tine
Crucea Roşie Română -  Filiala 
Hunedoara

1.4. Consolidarea 
parteneriatului cu 
societatea civilă

1.4.1. Implementarea de către 
societatea civilă cu suportul 
autorităţilor publice de 
proiecte/campanii locale de 
prevenire.

2022-2026

- număr de 
programe/servicii

anual

Centrul de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog Hunedoara

Consiliul Judeţean Hunedoara

Primăria Municipiului Brad 
Primăria Municipiului Deva 
Primăria Municipiului Hunedoara 
Primăria municipiului Lupeni 
Primăria Municipiului Orăştie 
Primăria Municipiului Petroşani 
Primăria Municipiului Vulcan 
Primăria Oraşului Aninoasa Primăria 
Oraşului Călan
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Obiective specifice Activităţi Perioada de 
implementare Indicatori

Termen
de

evaluare
Responsabili

Primăria Oraşului Geoagiu 
Primăria Oraşului Haţeg 
Primăria Oraşului Petrila 
Primăria Oraşului Simeria 
Primăria Oraşului Uricani

Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Hunedoara

Direcţia de Sănătate Publică Hunedoara

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului 
Hunedoara

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 
Hunedoara
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Hunedoara
Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Hunedoara
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi 
Tineret Hunedoara
Centrul Judeţean de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională Hunedoara

Episcopia Ortodoxă a Devei şi 
Hunedoarei
Fundaţia Alături de Tine
Crucea Roşie Română -  Filiala 
Hunedoara
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Domeniul prioritar ASISTENŢA INTEGRATĂ 

Arie prioritară ASISTENŢA SPECIALIZATĂ A PERSOANELOR CARE CONSUMĂ DROGURI

Obiectiv general 2:
Consolidarea şi dezvoltarea, bazate pe evidente ştiinţifice, a intervenţiilor şi serviciilor specializate de asistenţă medicală, 

psihologică şi a celor de reintegrare socială.
Obiective specifice:
2.1. Facilitarea accesului persoanelor care consumă droguri la serviciile integrate de asistenţă medicală, psihologică şi socială, în 

concordanţă cu nevoile şi particularităţile acestora.
2.2. Creşterea rezidenţei şi reducerea stigmatizării persoanelor care consumă droguri.
2.3. Facilitarea accesului femeilor şi a grupurilor vulnerabile (persoane fără locuinţă, consumatori de droguri cu comorbidităţi psihice, 

persoane cu un istoric de consum îndelungat sau policonsum) la serviciile integrate de asistenţă, în funcţie de particularităţile acestora.
2.4. Aplicarea măsurilor de tratament alternative la sancţiunile coercitive în acord cu principiile justiţiei terapeutice pentru persoanele 

care consumă droguri.

Obiective specifice Activităţi Perioada de 
implementare Indicatori

Termen
de

evaluare
Responsabili

2.1. Facilitarea 
accesului persoanelor 
care consumă droguri 
la serviciile integrate 
de asistenţă medicală, 
psihologică şi socială, 
în concordanţă cu 
nevoile şi 
particularităţile 
acestora.

2.1.1. Implementarea serviciilor de 
nivel I de identificare, atragere, 
motivare şi trimitere a persoanelor 
care consumă droguri, în special a 
consumatorilor problematici.

2022-2026 - număr şi tip de servicii

- număr de beneficiari

- harta resurselor specifice

anual Centrul de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog Hunedoara

Consiliul Judeţean Hunedoara 
Primăria Municipiului Brad 
Primăria Municipiului Deva 
Primăria Municipiului Hunedoara 
Primăria municipiului Lupeni 
Primăria Municipiului Orăştie 
Primăria Municipiului Petroşani 
Primăria Municipiului Vulcan 
Primăria Oraşului Aninoasa Primăria 
Oraşului Călan 
Primăria Oraşului Geoagiu 
Primăria Oraşului Haţeg 
Primăria Oraşului Petrila
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Obiective specifice Activităţi Perioada de 
implementare Indicatori

Termen
de

evaluare
Responsabili

Primăria Oraşului Simeria 
Primăria Oraşului Uricani

Spitalul de Psihiatrie Zam

Spitalul de Urgenţă Deva

Spitalul mun. ”Dr. A. Simionescu” 
Hunedoara

Spitalul de Urgenţă Petroşani

Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Hunedoara
Crucea Roşie Română -  Filiala 
Hunedoara

2.1.2. Implementarea serviciilor de 
nivel II -  asistenţă specializată, 
monitorizare şi trimitere către alte 
servicii

2022-2026 - număr şi tip de servicii

- număr de beneficiari

- harta resurselor specifice

anual Centrul de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog Hunedoara
Spitalul de Psihiatrie Zam

Spitalul de Urgenţă Deva

Spitalul mun. ”Dr. A. Simionescu” 
Hunedoara

Spitalul de Urgenţă Petroşani

2.1.3. Implementarea serviciilor 
specializate de nivel III - reinserţie 
socială

2022-2025 - număr şi tip de servicii
- număr de beneficiari

- harta resurselor specifice

anual Centrul de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog Hunedoara

Spitalul de Psihiatrie Zam 

Spitalul de Urgenţă Deva 

Spitalul mun. ”Dr. A. Simionescu”
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Obiective specifice Activităţi Perioada de 
implementare Indicatori

Termen
de

evaluare
Responsabili

Hunedoara

Spitalul de Urgenţă Petroşani

Consiliul Judeţean Hunedoara

Primăria Municipiului Brad 
Primăria Municipiului Deva 
Primăria Municipiului Hunedoara 
Primăria municipiului Lupeni 
Primăria Municipiului Orăştie 
Primăria Municipiului Petroşani 
Primăria Municipiului Vulcan 
Primăria Oraşului Aninoasa Primăria 
Oraşului Călan 
Primăria Oraşului Geoagiu 
Primăria Oraşului Haţeg 
Primăria Oraşului Petrila 
Primăria Oraşului Simeria 
Primăria Oraşului Uricani

Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Hunedoara

2.2. Creşterea 
rezilienţei şi reducerea 
stigmatizării
persoanelor care 
consumă droguri.

2.2.1. Implementarea de 
campanii/proiecte naţionale/locale, 
intervenţii de informare şi 
sensibilizare a populaţiei generale.

2022-2026 - număr proiecte/ campanii/ 
intervenţii

- număr beneficiari direcţi

anual Centrul de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog Hunedoaraâ

Consiliul Judeţean Hunedoara

Primăria Municipiului Brad 
Primăria Municipiului Deva 
Primăria Municipiului Hunedoara 
Primăria municipiului Lupeni 
Primăria Municipiului Orăştie 
Primăria Municipiului Petroşani 
Primăria Municipiului Vulcan 
Primăria Oraşului Aninoasa Primăria
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Obiective specifice Activităţi Perioada de 
implementare Indicatori

Termen
de

evaluare
Responsabili

Oraşului Căi an 
Primăria Oraşului Geoagiu 
Primăria Oraşului Haţeg 
Primăria Oraşului Petrila 
Primăria Oraşului Simeria 
Primăria Oraşului Uricani 
Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Hunedoara

Direcţia de Sănătate Publică 
Hunedoara

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului 
Hunedoara

Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Hunedoara

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Hunedoara

Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Hunedoara

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi 
Tineret Hunedoara

Centrul Judeţean de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională Hunedoara

Episcopia Ortodoxă a Devei şi 
Hunedoarei
Fundaţia Alături de Tine

Crucea Roşie Română -  Filiala 
Hunedoara
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Obiective specifice Activităţi Perioada de 
implementare Indicatori

Termen
de

evaluare
Responsabili

2.2.2 Implementarea de 
campanii/proiecte naţionale / locale, 
intervenţii de informare şi 
sensibilizare a profesioniştilor din 
serviciile destinate diferitelor 
grupurilor vulnerabile.

2022-2026 - număr proiecte/ campanii/ 
intervenţii

- număr beneficiari direcţi

anual Centrul de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog Hunedoara

Consiliul Judeţean Hunedoara

Primăria Municipiului Brad 
Primăria Municipiului Deva 
Primăria Municipiului Hunedoara 
Primăria municipiului Lupeni 
Primăria Municipiului Orăştie 
Primăria Municipiului Petroşani 
Primăria Municipiului Vulcan 
Primăria Oraşului Aninoasa Primăria 
Oraşului Călan 
Primăria Oraşului Geoagiu 
Primăria Oraşului Haţeg 
Primăria Oraşului Petrila 
Primăria Oraşului Simeria 
Primăria Oraşului Uricani

Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Hunedoara

Direcţia de Sănătate Publică 
Hunedoara

Spitalul de Psihiatrie Zam

Spitalul de Urgenţă Deva

Spitalul mun. ”Dr. A. Simionescu” 
Hunedoara

Spitalul de Urgenţă Petroşani
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Obiective specifice Activităţi Perioada de 
implementare Indicatori

Termen
de

evaluare
Responsabili

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului 
Hunedoara

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 
Hunedoara

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Hunedoara

Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Hunedoara

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi 
Tineret Hunedoara

Centrul Judeţean de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională Hunedoara

Episcopia Ortodoxă a Devei şi 
Hunedoarei
Fundaţia Alături de Tine

Crucea Roşie Română -  Filiala 
Hunedoara

2.3. Facilitarea 
accesului
femeilor/grupurilor 
vulnerabile la serviciile 
integrate de asistenţă, în 
funcţie de
particularităţile acestora.

2.3.1. Implementarea de programe şi 
servicii specializate adresate 
grupurilor vulnerabile

2022-2026 - număr programe şi 
servicii

specializate

- număr şi tip de beneficiari

anual Centrul de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog Hunedoara

Consiliul Judeţean Hunedoara

Primăria Municipiului Brad 
Primăria Municipiului Deva 
Primăria Municipiului Hunedoara 
Primăria municipiului Lupeni 
Primăria Municipiului Orâştie 
Primăria Municipiului Petroşani 
Primăria Municipiului Vulcan
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Obiective specifice Activităţi Perioada de 
implementare Indicatori

Termen
de

evaluare
Responsabili

Primăria Oraşului Aninoasa Primăria 
Oraşului Călan 
Primăria Oraşului Geoagiu 
Primăria Oraşului Haţeg 
Primăria Oraşului Petri Ia 
Primăria Oraşului Simeria 
Primăria Oraşului Uricani

Direcţia de Sănătate Publică 
Hunedoara

Spitalul de Psihiatrie Zam

Spitalul de Urgenţă Deva

Spitalul mun. ”Dr. A. Simionescu” 
Hunedoara

Spitalul de Urgenţă Petroşani

Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Hunedoara

2.4. Adaptarea 
sistemului de justiţie 
terapeutică pentru 
persoanele care 
consumă droguri ca 
alternativă la 
sancţiunile coercitive 
în funcţie de nevoile 
identificate.

2.4.1. Realizarea unor întâlniri de 
lucru în vederea îmbunătăţiri 
colaborării pentru includerea în 
circuitul integrat de asistenţă a 
persoanelor care au săvârşit fapte 
penale cu pericol social redus

2022-2026 - număr întâlniri de lucru

- număr beneficiari referiţi

anual Centrul de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog Hunedoara
Tribunal Hunedoara

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor 
de Criminalitate Organizată şi 
Terorism -  Biroul Teritorial 
Hunedoara
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului 
Hunedoara
Serviciul de Probaţiune Hunedoara

2.4.2. Implementarea măsurilor 
pentru includerea în circuitul integrat

2022-2026 - număr măsuri anual Centrul de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog Hunedoara
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Obiective specifice Activităţi Perioada de 
implementare Indicatori

Termen
de

evaluare
Responsabili

de asistenţă a persoanelor care au 
săvârşit fapte penale cu pericol 
social redus

implementate

- număr şi tip servicii

- număr beneficiari

Tribunal Hunedoara
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor 
de Criminalitate Organizată şi 
Terorism -  Biroul Teritorial 
Hunedoara
Serviciul de Probaţiune Hunedoara

Obiectiv general 4: Dezvoltarea unei abordări integrate a consumului de droguri în sistemele privative de libertate.
Obiective specifice:
3.1. Asigurarea continuităţii serviciilor de asistenţă pentru persoanele care consumă droguri şi care execută o pedeapsă privativă de 

libertate atât în perioada de reţinere şi arest preventiv , de detenţie cât şi după liberare, având ca scop final reintegrarea socială.
3.2. Prevenirea consumului de droguri şi a riscurilor şi consecinţelor asociate în sistemele privative de libertate.
3.3. Prevenirea supradozelor în rândul persoanelor care consumă droguri sau se află în tratament substitutiv, atât în perioada de 

reţinere şi arest preventiv, de detenţie, cât şi după liberare.

Obiective specifice Activităţi Perioada de 
implementare Indicatori

Termen
de

evaluare
Responsabili

3.1. Asigurarea 
continuităţii 
serviciilor de asistenţă
pentru persoanele care 
consumă droguri şi care 
execută o pedeapsă 
privativă de libertate 
atât în perioada de 
reţinere şi arest 
preventiv, de detenţie 
cât şi după liberare,

3.1.1. Realizarea unor întâlniri de 
lucru în vederea îmbunătăţiri 
colaborării pentru referirea cazurilor 
persoanelor care consumă droguri 
aflaţi în stare de reţinere şi arest 
preventiv.

2022-2026 - număr întâlniri de lucru

- număr beneficiari

anual Centrul de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog Hunedoara

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor 
de Criminalitate Organizată şi 
Terorism -  Biroul Teritorial 
Hunedoara
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului 
Hunedoara
Penitenciar Deva

Centrul Medical Judeţean Hunedoara

__AvriA
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Obiective specifice Activităţi Perioada de 
implementare Indicatori

Termen
de

evaluare
Responsabili

având ca scop final 
reintegrarea socială

3.1.2. Implementarea 
serviciilor/programelor (medicale, 
psihologice, sociale, management de 
caz) rezultate în urma evaluării 
aplicabile sistemului de servicii 
integrate de asistenţă pentru persoanele 
care consumă droguri sau care se află 
în tratament substitutiv aflate în stare 
de reţinere şi arest preventiv.

2022-2026 - număr şi tip servicii

- număr beneficiari

anual Centrul de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog Hunedoara

Penitenciar Deva

Centrul Medical Judeţean Hunedoara

3.1.3. Furnizarea unui continuum de 
servicii integrate de asistenţă pentru 
persoanele care consumă droguri sau 
care se află în tratament de substituţie 
atât în sistemul penitenciar cât şi 
după liberare.

2022-2026 - numărul şi tip servicii

- număr beneficiari

anual Centrul de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog Hunedoara

Penitenciarul Deva

Primăria Municipiului Brad 
Primăria Municipiului Deva 
Primăria Municipiului Hunedoara 
Primăria municipiului Lupeni 
Primăria Municipiului Orăştie 
Primăria Municipiului Petroşani 
Primăria Municipiului Vulcan 
Primăria Oraşului Aninoasa Primăria 
Oraşului Călan 
Primăria Oraşului Geoagiu 
Primăria Oraşului Haţeg 
Primăria Oraşului Petrila 
Primăria Oraşului Simeria 
Primăria Oraşului Uricani

3.2. Prevenirea 
consumului de 
droguri şi a riscurilor 
şi consecinţelor 
asociate în sistemele 
privative de libertate.

3.2.1. Implementarea de 
campanii/proiecte naţionale/ locale, 
intervenţii de informare şi 
sensibilizare adresate persoanelor 
private de libertate.

2022-2026 - număr proiecte/campanii/ 
intervenţii de prevenire

- număr beneficiari

anual Centrul de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog Hunedoara

Penitenciarul Deva
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II. REDUCEREA OFERTEI DE DROGURI

Obiectiv general 4: Consolidarea intervenţiilor de contracarare a grupărilor de criminalitate organizată care îşi desfăşoară 
activitatea în România sau a grupărilor de sorginte română care ţintesc statele membre U.E. care sunt implicate în traficul de droguri şi 
au legături cu alte ameninţări la adresa securităţii naţionale
4.1. Destructurarea grupărilor de criminalitate organizată active pe teritoriul României, în special a celor cu o componentă transnaţională şi 
care pot:
- încuraja colaborarea între diferite grupuri de criminalitate organizată
- săvârşi fapte de corupţie
- reprezenta o ameninţare la adresa siguranţei naţionale
4.2. Intensificarea aplicării mecanismelor de identificare şi punere sub sechestru a bunurilor şi valorilor rezultate ca urmare a săvârşirii de
infracţiuni la regimu drogurilor şi precursorilor.

Obiective specifice Activităţi Perioada de 
implementare Indicatori

Termen
de

evaluare
Responsabili

4.1. Destructurarea 
grupărilor de 
criminalitate organizată 
active pe teritoriul 
României, în special a 
celor cu o componentă 
transnaţională şi care 
pot:
- încuraja colaborarea 
între diferite grupuri de 
criminalitate organizată
- săvârşi fapte de 
corupţie
- reprezenta o 
ameninţare la adresa 
siguranţei naţionale

4.1.1. Investigarea cu prioritate, 
inclusiv prin reconfigurarea modului 
de partajare a competenţei şi 
coordonarea managerială a 
prioritizării acţiunilor, a grupărilor de 
criminalitate organizată care sunt 
implicate în traficul de droguri, 
precum şi în alte forme de 
criminalitate gravă (traficul de 
persoane, introducerea ilegală de 
migraţi, traficul de arme de foc, 
terorismul, etc.) sau care facilitează 
forme grave de criminalitate 
organizată (violenţă/omoruri în 
legătură cu traficul de droguri, 
corupţie, spălare de bani, etc.) şi sunt 
o ameninţare pentru siguranţa 
naţională

2 0 2 2 - 2 0 2 6 - număr de grupări 
infracţionale identificate

- număr de grupări 
infracţionale destructurate

- număr persoane cercetate

- bunuri confiscate/ 
valorificate

anual D ire c ţia  d e  In v es tig a re  a  In fra c ţiu n ilo r  
de C rim in a lita te  O rg a n iz a tă  şi 
T e ro rism  -  B iro u l T erito ria l H u n e d o a ra

S erv ic iu l de C o m b a te re  a  C rim in a lită ţii 
O rg a n iz a te  H u n ed o a ra
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Obiective specifice Activităţi Perioada de 
implementare Indicatori

Termen
de

evaluare
Responsabili

4.1.2. Schimb de informaţii între 
structurile din cadrul Sistemului 
Naţional de Ordine şi Siguranţă 
Publică privind relaţia dintre 
criminalitatea legată de pieţele 
drogurilor (producţie, trafic şi 
distribuţie de droguri) şi alte forme de 
criminalitate gravă (trafic de persoane, 
introducerea ilegală de migraţi, traficul 
de arme de foc, terorism, etc.) precum 
şi alte forme grave de criminalitate 
organizată (violenţă omoruri în 
legătură cu traficul de droguri şi 
spălare de bani, etc.)

2022-2026 - număr de investigaţii 
derulate de autorităţile 
naţionale competente pe 
baza informaţiilor 
transmise de instituţiile 
responsabile

anual Direcţia de Investigare a Infracţiunilor 
de Criminalitate Organizată şi 
Terorism -  Biroul Teritorial Hunedoara

Serviciul de Combatere a Criminalităţii 
Organizate Hunedoara

4.1.3. Stabilirea de legături 
funcţionale între autorităţile vamale 
şi autorităţile de aplicare a legii, 
pentru detectarea activităţilor 
suspecte de acoperire a unor activităţi 
ilegale legate de traficul de droguri şi 
activităţi de spălare de bani

2022-2026
- număr de investigaţii în 
care a fost folosit sprijinul 
D.G.V.

anual

Serviciul de Combatere a Criminalităţii 
Organizate Hunedoara

4.1.4. Cooperare cu parteneri din ţări 
membre şi non membre U.E. şi 
implicarea în investigaţii a agenţiilor 
U.E. precum EURO JUST, 
EUROPOL şi FRONTEX.

2022-2026

- număr de investigaţii 
derulate cu sprijinul 
EUROJUST, EUROPOL şi 
FRONTEX.

anual

Direcţia de Investigare a infracţiunilor 
de Criminalitate Organizată şi 
Terorism -  Biroul Teritorial Hunedoara

Serviciul de Combatere a Criminalităţii 
Organizate Hunedoara
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Obiective specifice Activităţi Perioada de 
implementare Indicatori

Termen
de

evaluare
Responsabili

4.1.5. Cooperare cu ţările cu risc 
ridicat din perspectiva producţiei şi a 
traficului de droguri.

2022-2026 - număr de investigaţii în 
care s-a cooperat anual

D ire c ţia  de In v e s tig a re  a  In fra c ţiu n ilo r  
de C rim in a lita te  O rg a n iz a tă  şi 
T e ro rism  -  B iro u l T erito ria l H u n e d o a ra

S erv ic iu l de  C o m b a te re  a C rim in a lită ţii 
O rg a n iz a te  H u n e d o a ra

4.2. Intensificarea 
aplicării mecanismelor 
de identificare şi 
punere sub sechestru a 
bunurilor şi valorilor 
rezultate ca urmare a 
săvârşirii de infracţiuni 
la regimul drogurilor şi 
precursorilor

4.2.1. Identificarea în cadrul 
investigaţiilor a veniturilor şi 
bunurilor rezultate din săvârşirea 
infracţiunilor de trafic de droguri şi 
confiscarea acestora

2022-2026 - bunuri confiscate/ 
valorificate

anual D ire c ţia  de In v es tig a re  a In fra c ţiu n ilo r  
de C rim in a lita te  O rg a n iz a tă  şi 
T e ro rism  -  B iro u l T erito ria l H u n ed o ara

S erv ic iu l de  C o m b a te re  a  C rim in a lită ţii 
O rg a n iz a te  H u n e d o a ra

4.2.2. Cooperarea cu ţările cu risc 
ridicat din perspectiva producţiei şi a 
traficului de droguri pentru 
facilitarea accesului la informaţii 
financiare şi de altă natură

2022-2026

- număr investigaţii 
financiare iniţiate

- bunuri confiscate

anual

D ire c ţia  d e  In v es tig a re  a In frac ţiu n ilo r  
de C rim in a lita te  O rg a n iz a tă  şi 
T e ro rism  -  B iro u l T erito ria l H u n e d o a ra  
S erv ic iu l d e  C o m b a te re  a  C rim in a lită ţii 
O rg a n iz a te  H u n e d o a ra

Obiectiv general 5: întărirea capacităţii de detecţie a cantităţilor mari de droguri, precursori şi pre-precursori traficate pe teritoriul 
României

5.1. Intensificarea utilizării de tehnologii eficiente în identificarea şi investigarea grupărilor de criminalitate organizată implicate în 
traficarea drogurilor în şi prin România, precum şi în ţări U.E. sau non U.E., care utilizează rutele de trafic comerciale consacrate (canale 
legale).

5.2. Creşterea capacităţii de detecţie a cantităţilor mari de droguri la nivelul structurilor de aplicare a legii cu atribuţii directe în 
combaterea traficului de droguri.
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Obiective specifice Activităţi Perioada de 
implementare Indicatori

Termen
de

evaluare
Responsabili

5.1. Intensificarea 
utilizării de tehnologii 
eficiente în 
identificarea şi 
investigarea grupărilor 
de criminalitate 
organizată implicate în 
traficarea drogurilor în 
şi prin România, 
precum şi în ţări U.E. 
sau non U.E., care 
utilizează rutele de 
trafic comerciale 
consacrate (canale 
legale)

5.1.1. Utilizarea unor tehnologii 
eficiente, capabile să detecteze şi să 
monitorizeze comunicările 
membrilor grupărilor infracţionale 
organizate

2022-2026 - număr de cazuri în care au 
fost utilizate tehnologii noi

- număr de cazuri în care au 
fost identificate droguri

anual D ire c ţia  de In v es tig a re  a In fra c ţiu n ilo r  
de  C rim in a lita te  O rg a n iz a tă  şi 
T e ro rism  -  B irou l T erito ria l H u n e d o a ra

S erv ic iu l de  C o m b a te re  a  C rim in a lită ţii 
O rg a n iz a te  H u n ed o a ra

5.1.2. Utilizarea cu precădere a 
analizelor de risc pentru identificarea 
transporturilor de mărfuri suspecte în 
care ar putea fi disimulate droguri.

2022-2026

- număr de analize de risc 
generate pe baza cărora s- 
au efectuat controale

- cantităţi de droguri 
confiscate

anual

S erv ic iu l d e  C o m b a te re  a  C rim in a lită ţii 
O rg a n iz a te  H u n e d o a ra

5.2. Creşterea 
capacităţii de detecţie a 
cantităţilor mari de 
droguri la nivelul 
structurilor de aplicare 
a legii cu atribuţii 
directe în combaterea 
traficului de droguri.

5.2.1. Utilizarea unor tehnologii 
eficiente de control de securitate, de 
tip scanare, capabile să detecteze 
drogurile şi precursorii de droguri 
pentru containere, camioane, nave, 
concentrându-se asupra porturilor de 
mari dimensiuni, aeroporturilor, 
gărilor de tren şi principalelor puncte 
de trecere a frontierei terestre.

2022-2026

- număr de cazuri în care au 
fost utilizate măsurile de 
control

- număr de cazuri în care au 
fost identificate droguri

ca urmare a utilizării 
tehnologiilor de control şi 
securitate

anual

S erv ic iu l de  C o m b a te re  a C rim in a lită ţii 
O rg a n iz a te  H u n e d o a ra

5.2.2. Utilizarea cu precădere a 
analizei de risc, a metodelor de 
investigare şi a altor politici,

2022-2026 - număr controale efectuate 
pe baza analizelor de risc anual

S erv ic iu l de C o m b a te re  a C rim in a lită ţii 
O rg an iza te  H u n ed o a ra
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Obiective specifice Activităţi Perioada de 
implementare Indicatori

Termen
de

evaluare
Responsabili

controale şi proceduri relevante 
pentru combaterea traficului de 
droguri, în punctele majore de intrare 
şi ieşire a traficului de droguri

- număr capturi/ cantităţi de 
droguri confiscate

5.2.3. înfiinţarea de echipe comune 
de control pentru facilitarea detecţiei 
drogurilor (vamă, poliţie, poliţie de 
frontieră) şi unităţi de analiză de risc

2022-2026

- număr echipe de control

- număr unităţi de analiză 
de risc

anual

S erv ic iu l d e  C o m b a te re  a  C rim in a lită ţii 
O rg a n iz a te  H u n e d o a ra

5.2.4. Iniţiere cooperare cu 
autorităţile aeronautice civile şi 
maritime relevante pentru detectarea 
drogurilor în aeroporturi şi porturi

2022-2026

- număr de întâlniri 
periodice cu reprezentanţii 
autorităţilor aeronautice 
civile şi maritime

anual

S erv ic iu l de C o m b a te re  a  C rim in a lită ţii 
O rg a n iz a te  H u n e d o a ra

Obiectiv general 6: Consolidarea mecanismului de control al circuitului licit al precursorilor şi medicamentelor cu conţinut stupefiant şi 
de combatere a deturnării acestora precum şi prevenirea şi combaterea producţiei de droguri şi a cultivării ilicite a plantelor cu conţinut 
stupefiant

6.1. Prevenirea şi combaterea deturnării şi traficării precursorilor şi pre-precursorilor de droguri şi identificarea laboratoarelor clandestine de
droguri.

6.2. Dezvoltarea mecanismelor de monitorizare şi control a circuitului legal a medicamentelor cu conţinut psihotrop şi stupefiant.
6.3. Creşterea capacităţii prevenire şi combatere a cultivării ilicite a canabisului în România.

Obiective specifice Activităţi Perioada de 
implementare Indicatori

Termen
de

evaluare
Responsabili

6.1. Prevenirea şi 
combaterea deturnării şi 
traficării precursorilor şi 
pre-precursorilor de

6.1.1. Schimb de date şi informaţii cu 
autorităţile vamale cu privire la 
detectarea importului de pre- 
precursori, precursori şi echipamente

2022-2026 - număr investigaţii iniţiate anual
D ire c ţia  de  In v es tig a re  a  In fra c ţiu n ilo r  
d e  C rim in a lita te  O rg a n iz a tă  şi 
T e ro rism  -  B iro u l T erito ria l H u n e d o a ra

S e rv ic iu l de  C o m b a te re  a  C rim in a lită ţii
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Obiective specifice Activităţi Perioada de 
implementare Indicatori

Termen
de

evaluare
Responsabili

droguri şi identificarea 
laboratoarelor 
clandestine de droguri.

ce pot fi folosite pentru înfiinţarea 
unor laboratoare clandestine de 
droguri.

O rg a n iz a te  H u n e d o a ra

6.1.2 .Culegerea de date şi informaţii 
cu valoare operativă şi valorificarea 
acestora în procesul penal, privind 
înfiinţarea unor laboratoare 
clandestine de droguri.

2022-2026 - număr de investigaţii 
iniţiate

anual S erv ic iu] d e  C o m b a te re  a  C rim in a lită ţii 
O rg a n iz a te  H u n e d o a ra

6.1.3. Instruirea personalului din cadrul 
structurilor cu competenţe în domeniu 
cu privire la modalităţile de deturnare a 
precursorilor şi de import a pre- 
precursorilor şi cu privire la 
echipamentele şi substanţele cli dublă 
utilizare folosite în producţia de 
droguri

2022-2026 - număr sesiuni instruire anual D ire c ţia  d e  In v es tig a re  a In frac ţiu n ilo r  
d e  C rim in a lita te  O rg a n iz a tă  şi 
T e ro rism  -  B iro u l T e rito ria l H u n ed o a ra

S erv ic iu l de  C o m b a te re  a C rim in a lită ţii 
O rg a n iz a te  H u n e d o a ra

6.2. Dezvoltarea 
mecanismelor de 
monitorizare şi control a 
circuitului legal a 
medicamentelor cu 
conţinut psihotrop şi 
stupefiant

6.2.1. Organizarea unor întâlniri şi 
seminarii cu asociaţiile profesionale 
relevante din domeniu, pentru 
creşterea gradului de conştientizare cu 
privire la implicaţiile legale şi pericolul 
reprezentat de deturnarea 
medicamentelor cu conţinut stupefiant

2022-2026 - număr întâlniri organizate anual D ire c ţia  de S ăn ăta te  P u b lic ă  

H u n e d o a ra

In sp ec to ra tu l d e  P o liţie  al Ju d e ţu lu i 

H u n e d o a ra

6.3.Creşterea capacităţii 
prevenire şi combatere a 
cultivării ilicite a 
canabisului în România

6.3.1. Schimb de date şi informaţii cu 
autorităţile vamale cu privire la 
detectarea importurilor de 
echipamente ce pot fi folosite pentru 
înfiinţarea unor culturi ilegale de 
canabis

2022-2026 - număr informaţii 
valorificate

- număr cazuri echipamente 
detectate

anual S erv ic iu l de  C o m b a te re  a  C rim in a lită ţii 
O rg an iza te  H u n e d o a ra
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Obiective specifice Activităţi Perioada de 
implementare Indicatori

Termen
de

evaluare
Responsabili

6.3.2. Culegerea de date şi informaţii 
cu valoare operativă privind 
cultivarea ilicită de canabis indoor şi 
outdoor şi valorificarea acestora în 
procesul penal.

2022-2026 - număr de investigaţii 
iniţiate

anual D irec ţia  d e  In v e s tig a re  a In frac ţiu n ilo r  
d e  C rim in a lita te  O rg a n iz a tă  şi 
T e ro rism  -  B iro u l T e rito ria l H u n e d o a ra

S erv ic iu l d e  C o m b a te re  a 
C rim in a lită ţii O rg an iza te  H u n e d o a ra

Obiectiv general 7: Intensificarea monitorizării eficace a canalelor logistice şi digitale legale folosite pentru distribuţia de droguri 
în volum mediu şi mic şi sporirea confiscărilor de substanţe ilicite prin intermediul acestor canale, în strânsă cooperare cu sectorul privat.

7.1. Creşterea capacităţii de identificare a pieţelor de droguri din mediul virtual şi a furnizorilor de droguri pe piaţa din România.
7.2. Intensificarea şi diversificarea metodelor de detectare a drogurilor şi precursorilor de droguri care fac obiectul traficului prin 

utilizarea serviciilor poştale şi curierat.

Obiective specifice Activităţi Perioada de 
implementare Indicatori

Termen
de

evaluare
Responsabili

7.1. Creşterea 
capacităţii de 
identificare a pieţelor de 
droguri din mediul 
virtual şi a furnizorilor 
de droguri pe piaţa din

7.1.1. Investigarea noilor metode 
tehnologice, în special criptarea, 
utilizate de grupările de criminalitate 
organizată care activează pe pieţele 
drogurilor tradiţionale şi virtuale.

2 0 2 2 - 2 0 2 6 - număr de metode 
tehnologice identificate

- număr grupări identificate

anual D ire c ţia  d e  In v e s tig a re  a 
In fra c ţiu n ilo r  d e  C rim in a lita te  
O rg a n iz a tă  şi T ero rism  -  B irou l 
T e rito ria l H u n e d o a ra

S e rv ic iu l de  C o m b a te re  a 
C rim in a lită ţii O rg an iza te  H u n e d o a ra
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Obiective specifice Activităţi Perioada de 
implementare Indicatori

Termen
de

evaluare
Responsabili

7.1.2. Aplicarea de instrumente 
specifice de investigare on-line a 
grupărilor de criminalitate organizată 
care folosesc mediul virtual pentru 
aprovizionare sau distribuţie a 
drogurilor.

2022-2026 - instrumente specifice de 
investigare on-line aplicate

anual D irec ţia  de In v e s tig a re  a 
In f ra c ţiu n ilo r  de C rim in a lita te  
O rg a n iz a tă  şi T ero rism  -  B iro u l 
T e rito ria l H u n e d o a ra

S erv ic iu l de  C o m b a te re  a 
C rim in a lită ţii O rg an iza te  H u n ed o a ra

7.1.3. Schimb de informaţii cu privire 
la acţiuni, detectări de droguri în 
colete sau corespondenţă 
internaţională cu autorităţi de aplicare 
a legii din cadrul statelor UE sau non 
UE şi cooperare prin intermediul 
Europol, Eurojust şi a ataşaţilor de 
interne ai României.

2022-2026 - număr investigaţii iniţiate

- număr capturi de droguri 
detectate în colete/ 
corespondenţă 
internaţională

anual D ire c ţia  de In v es tig a re  a 
In fra c ţiu n ilo r  de C rim in a lita te  
O rg a n iz a tă  şi T ero rism  -  B iro u l 
T e rito ria l H u n e d o a ra

S erv ic iu l d e  C o m b a te re  a 
C rim in a lită ţii O rg an iza te  H u n ed o a ra

7.2. Intensificarea şi 
diversificarea metodelor 
de detectare a drogurilor 
şi precursorilor de 
droguri care fac obiectul 
traficului prin utilizarea 
serviciilor poştale şi 
curierat.

7.2.1. Utilizarea de mijloace şi 
echipamente, precum câinii dresaţi 
pentru detectare şi/sau maşinile cu 
raze X şi schimb de bune practici 
pentru monitorizarea expedierilor 
poştale suspecte.

2022-2026 - acţiuni comune efectuate

- mijloace şi echipamente 
utilizate

anual S erv ic iu l de  C o m b a te re  a 
C rim in a lită ţii O rg an iza te  H u n e d o a ra

In sp ec to ra tu l de  P o liţie  al Ju d e ţu lu i 
H u n e d o a ra

III. CONSOLIDAREA CAPACITATII OPERAŢIONALE DE RĂSPUNS - COOPERARE 
INTERNAŢIONALĂ, MONITORIZARE ŞI COORDONARE.

III.l. CERCETARE, EVALUARE, INFORMARE

Obiectiv general 8: Dezvoltarea şi consolidarea unui sistem integrat şi flexibil de colectare a datelor privind fenomenul drogurilor, 
în vederea utilizării celor mai recente informaţii în procesul decizional şi al formulării şi aplicării răspunsurilor din domeniul sănătăţii 
publice şi securităţii cetăţenilor.
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Obiective specifice:
8.1. Dezvoltarea şi implementarea instrumentelor de supraveghere epidemiologică pentru a obţine şi analiza cele mai recente date 

privind modelele şi tendinţele survenite în consumul de droguri.
8.2. Promovarea rolului ANA drept centru de excelenţă în furnizarea de date şi informaţii referitoare la droguri şi precursori în 

România.
8.3. Dezvoltarea sistemului de avertizare timpurie (EWS).

Obiective specifice Activităţi Perioada de 
implementare Indicatori

T ermen 
de

evaluare
Responsabili

8.1. Dezvoltarea şi 
implementarea 
instrumentelor de 
supraveghere 
epidemiologică pentru a 
obţine şi a analiza cele 
mai recente date privind

8.1.1. Colectarea şi implementarea în 
baza de date a indicatorilor 
epidemiologici cheie şi a celor 
dezvoltaţi la nivel naţional - 
indicatorul admitere la tratament ca 
urmare a consumului de droguri 
(TDI).

2022-2026 număr fişe admitere raportate de 
către unităţi

număr fişe colectate şi introduse 
în baza de date

anual Centrul de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog Hunedoara

Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva 
Spitalul mun. ”A1. Simionescu” 
Hunedoara
Spitalul de Urgenţă Petroşani 
Spitalul de Psihiatrie Zam

modelele şi tendinţele 
survenite în consumul de 
droguri

8.1.2. Realizarea activităţilor de 
colectare date la nivel judeţean în 
Proiectul european referitor la 
studiul în şcoli privind consumul de 
alcool şi alte droguri (ESPAD).

2022-2026 activităţi colectare date 

chestionare aplicate

anual Centrul de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog Hunedoara

Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Hunedoara

8.1.3.. Colectarea şi implementarea 
indicatorilor epidemiologici cheie şi 
a celor dezvoltaţi la nivel naţional - 
Indicatorul urgenţe medicale 
datorate consumului de droguri 
(ER).

2022-2026 număr fişe urgenţe raportate de 
către unităţi

număr fişe colectate şi introduse 
în baza de date

anual Centrul de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog Hunedoara

Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva 
Spitalul mun. ”A1. Simionescu” 
Hunedoara
Spitalul de Urgenţă Petroşani

8.1.4. Implementarea indicatorilor 
epidemiologici cheie şi a celor 
dezvoltaţi Ia nivel naţional - Servicii 
de asistenţă integrată (SAI)

2022-2026 - nr. servicii oferite anual Centrul de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog Hunedoara
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III.2. COORDONARE

Obiectiv general 9. 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:
9.1. Optimizarea platformei de coordonare şi cooperare inter-sectorială în domeniul drogurilor, suport decizional în asigurarea rolului

Agenţiei Naţionale Antidrog ca principal organism de coordonare privind politica naţională în materie de droguri.
9.2, Dezvoltarea şi consolidarea capacităţii de răspuns a structurilor naţionale specializate in reducerea cererii si ofertei de droguri.

Obiective specifice Activităţi Perioada de 
implementare Indicatori

Termen
de

evaluare
Responsabili

9.1. Optimizarea 
platformei de 
coordonare şi 
cooperare inter- 
sectorială în domeniul 
drogurilor, suport 
decizional în asigurarea 
rolului Agenţiei 
Naţionale Antidrog ca 
principal organism de 
coordonare privind 
politica naţională în 
materie de droguri.

9.1.1. Elaborarea, implementarea, 
monitorizarea si evaluarea 
planurilor de acţiune locale in 
domeniul drogurilor.

2022-2026 - planuri de acţiune locale 
implementate

anual 
începând 

cu al 
doilea an 

de
implemen 

tare a 
SNDD

C en tru l de  P rev en ire , E v a lu a re  şi 
C o n s ilie re  A n tid ro g  H u n ed o a ra

C o n siliu l Ju d e ţean  H u n ed o a ra

P rim ă ria  M u n ic ip iu lu i B rad  
P rim ă ria  M u n ic ip iu lu i D ev a  
P rim ă ria  M u n ic ip iu lu i H u n e d o a ra  
P rim ă ria  m u n ic ip iu lu i L u pen i 
P rim ă ria  M u n ic ip iu lu i O răştie  
P rim ă ria  M u n ic ip iu lu i P e tro şan i 
P r im ă ria  M u n ic ip iu lu i V u lcan  
P rim ă ria  O raşu lu i A n in o a sa  P rim ăria  
Oraşului C ălan  
P rim ă ria  O raşu lu i G eo ag iu  
P rim ă ria  O raşu lu i H a ţeg  
P rim ăria  O raşu lu i P e tri la 
P rim ă ria  O raşu lu i S im eria  
P rim ăria  O raşu lu i U rican i

In sp ec to ra tu l Ş co la r Ju d e ţean  

H u n e d o a ra

D ire c ţia  de  S ăn ă ta te  P u b lică
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Obiective specifice Activităţi Perioada de 
implementare Indicatori

Termen
de

evaluare
Responsabili

Hunedoara

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului 
Hunedoara

Centrul Medical Judeţean Hunedoara

Penitenciarul Deva

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 
Hunedoara
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Hunedoara
Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Hunedoara
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi 
Tineret Hunedoara
Centrul Judeţean de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională Hunedoara
Episcopia Ortodoxă a Devei şi 
Hunedoarei
Fundaţia Alături de Tine

Crucea Roşie Română -  Filiala 
Hunedoara

9.2. Dezvoltarea şi 
consolidarea capacităţii 
de răspuns a 
structurilor naţionale 
specializate in 
reducerea cererii şi 
ofertei de droguri.

9.2.1. Implementarea programelor de 
formare iniţială şi continuă în
domeniul drogurilor.

2022-2026 - număr de sesiuni de 
formare organizate

- număr de beneficiari

- categorii profesionale 
formate

anual Centrul de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog Hunedoara 
Consiliul Judeţean Hunedoara

Primăria Municipiului Brad 
Primăria Municipiului Deva 
Primăria Municipiului Hunedoara 
Primăria municipiului Lupeni

mailto:prefhd@prefecturahunedoara.ro
mailto:cancelarie@prefecturahunedoara.ro
https://hd.prefectura.mai.gov.ro/


Obiective specifice Activităţi Perioada de 
implementare Indicatori

Termen
de

evaluare
Responsabili

P rim ă ria  M u n ic ip iu lu i O răştie  
P rim ă ria  M u n ic ip iu lu i P e tro şan i 
P r im ă ria  M u n ic ip iu lu i V u lcan  
P rim ă ria  O raşu lu i A n in o asa  P rim ăria  
O raşu lu i C ălan  
P rim ă ria  O raşu lu i G eo ag iu  
P rim ă ria  O raşu lu i H aţeg  
P rim ă ria  O raşu lu i P e tr ila  
P rim ă ria  O raşu lu i S im eria  
P rim ă ria  O raşu lu i U rican i

In sp ec to ra tu l Ş co la r  Ju d e ţean  

H u n e d o a ra

D ire c ţia  d e  S ăn ă ta te  P u b lică  

H u n e d o a ra

In sp ec to ra tu l de P o liţie  al Ju d e ţu lu i 

H u n e d o a ra

C en tru l M ed ica l Ju d e ţean  H u n e d o a ra

P en iten c ia ru l D ev a

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 
Hunedoara

A g e n ţia  Ju d e ţe a n ă  p e n tru  O cu p a rea
F o rţe i de  M u n c ă
H u n e d o a ra

D ire c ţia  G e n e ra lă  de A sis ten ţă  
S o c ia lă  şi P ro tec ţia  C o p ilu lu i 
H u n e d o a ra

D ire c ţia  Ju d e ţe a n ă  p en tru  S p o rt şi
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Obiective specifice Activităţi Perioada de 
implementare Indicatori

Termen
de

evaluare
Responsabili

Tineret Hunedoara

Centrul Judeţean de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională Hunedoara

Episcopia Ortodoxă a Devei şi 
Hunedoarei

Fundaţia Alături de Tine

Crucea Roşie Română -  Filiala 
Hunedoara

9.2.2. Susţinerea actului educaţional 
la nivelul învăţământului pre- 
universitar şi universitar

2022-2026 - număr stagii de practică

- număr evenimente

- număr participanţi

anual Centrul de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog Hunedoara

Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Hunedoara

Deva,
Nr.

Contrasemnează,

SECRETAR GENERAL 

Marius MUNTEANl

P R E F E C T ,  

Călin-Petru MARIAN

rm Avizat pentru legalitate, 

Şef serviciu, S J.C.A 

Rodica Vasilescu
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