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PLANUL LOCAL DE ACȚIUNE  

ÎN DOMENIUL DROGURILOR 2022-2026 
JUDEȚUL OLT 

 

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

 

Obiectiv general 1: Consolidarea sistemului național de prevenire ce cuprinde totalitatea programelor, proiectelor şi intervenţiilor de 

prevenire (contextuală, universală, selectivă și indicată) adresate populaţiei generale, şcolare şi grupurilor vulnerabile, în baza evidenţelor 

ştiinţifice. 
 

Obiective specifice: 

1.1. Dezvoltarea intervenţiilor şi strategiilor contextuale și 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 intervenție timpurie, în vederea evitării transformării 

consumului experimental/ocazional de droguri în consum regulat. 

1.4. Consolidarea parteneriatului cu societatea civilă. 
 

 

Obiective specifice Activități 
Perioada de 

implementare 
Indicatori 

Termen de 

evaluare 
Responsabili 

1.1. Dezvoltarea 

intervenţiilor şi strategiilor 

contextuale și universale de 

prevenire adresate 

populaţiei generale. 

1.1.1. Realizarea de proiecte/ 

campanii naționale /locale de 

informare, conștientizare a 

riscurilor și consecințelor 

negative ale consumului de 

droguri și promovarea 

alternativelor sănătoase la 

consumul de droguri, adresate 

populației generale 

2022-2026 

- număr campanii/ 

proiecte naíonale 

- număr campanii/ 

proiecte locale 

- număr beneficiari 

direcți 

anual 

C.P.E.C.A Olt 

ISJ Olt, IJJ Olt,IPJ Olt, 

DGASPC Olt, DSP Olt, 

Consiliul Județean Olt, 

Consiliul Local Slatina, 

Direcția pentru Tineret 

Olt, 

Societatea civilă. 
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Obiective specifice Activități 
Perioada de 

implementare 
Indicatori 

Termen de 

evaluare 
Responsabili 

1.1.2. Realizarea de proiecte/ 

campanii naționale /locale care 

au ca scop creșterea influenței 

factorilor de protecție, scăderea 

influenței factorilor de risc, 

precum și dezvoltarea de abilități 

pentru categoriile de vârstă 

expuse riscului de consum de 

droguri, cu sprijinul părinților și 

al liderilor de opinie. 

2022-2026 

- număr campanii/ 

proiecte naíonale 

- număr campanii/ 

proiecte locale 

- număr beneficiari 

direcți 

anual 

C.P.E.C.A Olt 

ISJ Olt, IJJ Olt ,IPJ Olt, 

DGASPC Olt, DSP Olt, 

Consiliul Județean Olt, 

Consiliul Local Slatina, 

Direcția pentru Tineret 

Olt, 

Societatea civilă. 

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. Realizarea de 

proiecte/campanii 

naționale/locale de prevenire 

adresate categoriilor de vârstă la 

risc pentru dezvoltarea de 

comportamente adictive. 

2022-2026 

- număr campanii/ 

proiecte naíonale 

- număr campanii/ 

proiecte locale 

- număr beneficiari 

direcți 

anual 

C.P.E.C.A Olt 

ISJ Olt, IJJ Olt, IPJ Olt, 

DGASPC Olt, DSP Olt, 

Consiliul Județean Olt, 

Consiliul Local Slatina, 

Direcția pentru Tineret 

Olt, 

Societatea civilă. 

1.2.2. Realizarea de 

proiecte/campanii 

naționale/locale de prevenire 

adresate grupurilor vulnerabile 

la consumul de droguri. 

2022-2026 

- număr campanii/ 

proiecte naíonale 

- număr campanii/ 

proiecte locale 

- număr beneficiari 

direcți  

anual 

C.P.E.C.A Olt 

ISJ Olt, DSP Olt, IPJ 

Olt, DGASPC Olt, 

Consiliul Județean Olt, 

Consiliul Local Slatina, 

Direcția pentru Tineret 

Olt, 

Societatea civilă. 



                                                                                                                                    Anexa nr. 1 la Ordinul Prefectului Judeţului Olt nr. 134 /05.07.2022 

 

3 

Obiective specifice Activități 
Perioada de 

implementare 
Indicatori 

Termen de 

evaluare 
Responsabili 

1.3. Facilitarea accesului 

categoriilor de persoane 

aflate la debutul 

consumului la măsuri de 

intervenție timpurie, în 

vederea evitării 

transformării consumului 

experimental/ocazional de 

droguri în consum regulat. 

1.3.1. Dezvoltarea măsurilor de 

intervenție 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 activități 

- număr beneficiari 

direcți 

anual 

C.P.E.C.A Olt 

ISJ Olt, DSP Olt,  

DGASPC Olt, Serviciul 

de Probațiune Olt, 

Consiliul Județean Olt, 

Consiliul Local Slatina, 

Societatea civilă. 

1.4. Consolidarea 

parteneriatului cu societatea 

civilă 

1.4.1. Implementarea de către 

societatea civilă cu suportul 

autorităților publice de 

proiecte/campanii 

naționale/locale de prevenire. 

2022-2026 

- număr de 

programe/servicii 

 

anual 

C.P.E.C.A Olt 

Consiliul Județean Olt, 

Consiliul Local Slatina, 

Societatea civilă. 

 

Domeniul prioritar ASISTENȚA INTEGRATĂ 

Arie prioritară REDUCEREA RISCURILOR ASOCIATE CONSUMULUI DE DROGURI 
 

Obiectiv general 2: Dezvoltarea, bazată pe evidente ştiinţifice, a serviciilor şi intervenţiilor din cadrul sistemului naţional de asistenţă 

medicală, psihologică şi socială destinate reducerii efectelor negative asociate consumului de droguri. 
 

Obiective specifice: 

2.1. Îmbunătățirea accesului consumatorilor de droguri injectabile la servicii de prevenire, consiliere, tratament, testare și vaccinare HIV, HVB, 

HVC, TBC și altor boli asociate. 
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Obiective specifice Activități 
Perioada de 

implementare 
Indicatori 

Termen de 

evaluare 
Responsabili 

2.1. Îmbunătățirea accesului 

consumatorilor de droguri 

injectabile la servicii de 

prevenire, consiliere, 

tratament, testare şi 

vaccinare HIV, HVB, HVC, 

TBC şi altor boli asociate. 

2.1.1. Implementarea serviciilor 

de asistenţă de nivel I destinate 

consumatorilor de droguri pentru 

prevenirea, consilierea, 

tratamentul, testarea şi 

vaccinarea HIV, HVB, HVC, 

TBC şi a altor boli asociate. 

2022-2026 

- numărul 

serviciilor de 

asistenţă de nivel I 

- numărul și tipul 

beneficiarilor 

anual 

C.P.E.C.A Olt, 

DSP Olt, 

Consiliul Județean Olt, 

Consiliul Local Slatina, 

Societatea civilă. 

 

Arie prioritară ASISTENȚA SPECIALIZATĂ A PERSOANELOR CARE CONSUMĂ DROGURI 
 

Obiectiv general 3: 

Consolidarea și dezvoltarea, bazate pe evidente ştiinţifice, a intervenţiilor şi serviciilor specializate de asistenţă medicală, psihologică şi a 

celor de reintegrare socială. 

Obiective specifice: 

3.1. Facilitarea accesului persoanelor care consumă droguri la serviciile integrate de asistență medicală, psihologică și socială, în concordanță 

cu nevoile și particularitățile acestora. 

3.2. Creșterea rezilienței și reducerea stigmatizării persoanelor care consumă droguri. 

Obiective specifice Activități 
Perioada de 

implementare 
Indicatori 

Termen de 

evaluare 
Responsabili 

3.1. Facilitarea accesului 

persoanelor care consumă 

droguri la serviciile 

integrate de asistență 

medicală, psihologică și 

socială, în concordanță cu 

nevoile și particularitățile 

acestora. 

3.1.1. Implementarea serviciilor 

de nivel I de atragere şi motivare 

a persoanelor care consumă 

droguri, în special a 

consumatorilor problematici. 

2022-2026 

- număr și tip de 

servicii 

- număr de 

beneficiari 

-  harta resurselor 

specifice 

anual 

C.P.E.C.A Olt, DSP 

Olt, DGASPC Olt, 

Consiliul Județean Olt, 

Consiliul Local Slatina, 

Societatea civilă. 

3.1.2. Implementarea serviciilor 

de nivel II 
2022-2026 

- număr și tip de 

servicii 

- număr de 

beneficiari 

 - harta resurselor 

specifice 

anual 

C.P.E.C.A Olt, 

DSP Olt, 

Consiliul Județean Olt, 

Consiliul Local Slatina, 

Societatea civilă. 
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Obiectiv general 4:Dezvoltarea unei abordări integrate a consumului de droguri în sistemele privative de libertate. 

Obiective specifice: 

4.1. Asigurarea continuității serviciilor de asistență pentru persoanele care consumă droguri și care execută o pedeapsă privativă de libertate 

atât în perioada de reținere şi arest preventiv , de detenție cât și după liberare, având ca scop final reintegrarea socială. 

 

Obiective specifice Activități 
Perioada de 

implementare 
Indicatori 

Termen de 

evaluare 
Responsabili 

4.1. Asigurarea continuității 

serviciilor de asistență 

pentru persoanele care 

consumă droguri și care 

execută o pedeapsă privativă 

de libertate atât în perioada 

de reținere şi arest preventiv, 

de detenție cât și după 

liberare, având ca scop final 

reintegrarea socială 

4.1.1. Evaluarea și actualizarea 

mecanismului de referire a 

cazurilor persoanelor care 

consumă droguri aflați în stare de 

reținere și arest preventiv. 

2022-2026 

-  document 

evaluare 

-  număr acte 

revizuite 

- număr beneficiari 

anual 

C.P.E.C.A Olt, 

IPJ Olt, 

DSP Olt, 

Societatea civilă. 

 

 

II. REDUCEREA OFERTEI DE DROGURI 
 

Obiectiv general 5 : Consolidarea intervențiilor de contracarare a grupărilor de criminalitate organizată care își desfășoară activitatea pe 

raza județului Olt sau a grupărilor de sorginte română care țintesc statele membre U.E. care sunt implicate în traficul de droguri și au legături cu 

alte amenințări la adresa securității naționale 

Obiective specifice Activități 
Perioada de 

implementare 
Indicatori 

Termen de 

evaluare 
Responsabili 

3.2. Creșterea rezilienței și 

reducerea stigmatizării 

persoanelor care consumă 

droguri. 

3.2.1. Implementarea de 

proiecte/campanii/intervenţii de 

informare și sensibilizare a 

populaţiei generale. 

2022-2026 

- număr proiecte/ 

campanii/ 

intervenţii 

- număr beneficiari 

direcți 

 

anual 

C.P.E.C.A Olt, 

DSP Olt, AJOFM OLT 

Consiliul Județean Olt, 

Consiliul Local Slatina, 

Societatea civilă. 
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5.1. Destructurarea grupărilor de criminalitate organizată active pe raza județului Olt, în special a celor cu o componentă transnațională și care pot: 

- încuraja colaborarea între diferite grupuri de criminalitate organizată 

- săvârși fapte de corupție 

-  reprezenta o amenințare la adresa siguranței naționale 

 

Obiective specifice Activități 
Perioada de 

implementare 
Indicatori 

Termen de 

evaluare 
Responsabili 

5.1. Destructurarea 

grupărilor de criminalitate 

organizată active pe raza 

județului Olt, în special a 

celor cu o componentă 

transnațională și care pot: 

- încuraja colaborarea între 

diferite grupuri de 

criminalitate organizată 

- săvârși fapte de corupție 

-  reprezenta o amenințare la 

adresa siguranței naționale 

5.1.1. Schimb de informații între 

structurile din cadrul Sistemului 

Național de Ordine și Siguranță 

Publică privind relația dintre 

criminalitatea legată de piețele 

drogurilor (producție, trafic și 

distribuție de droguri) și alte 

forme de criminalitate gravă 

(trafic de persoane, introducerea 

ilegală de migrați,  traficul de 

arme de foc, terorism, etc.) 

precum şi alte forme grave de 

criminalitate organizată(violență 

omoruri în legătură cu traficul de 

droguri și spălare de  bani, etc.) 

2022-2026 

- număr de 

investigații derulate 

de autoritățile 

locale competente 

pe baza 

informațiilor 

transmise de 

instituțiile 

responsabile 

anual 

D.I.I.C.O.T.- Biroul 

Teritorial Olt, B.C.C.O. 

Olt, 

I.P.J. Olt, 

I.J.J. Olt, 

 

 

 

III. CONSOLIDAREA CAPACITATII OPERAȚIONALE DE RĂSPUNS - COOPERARE 

INTERNAȚIONALĂ, MONITORIZARE ȘI COORDONARE. 
 

III.3. COORDONARE 
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Obiectiv general: 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: 

6.1. Optimizarea platformei de coordonare și cooperare inter-sectorială în domeniul drogurilor, suport decizional în asigurarea rolului Agenției 

Naționale Antidrog ca  principal organism de coordonare privind politica națională în materie de droguri. 

6.2. Dezvoltarea și consolidarea capacității de răspuns a structurilor naționale specializate in reducerea cererii si ofertei de droguri. 

Obiective specifice Activități 
Perioada de 

implementare 
Indicatori 

Termen de 

evaluare 
Responsabili 

6.1. Optimizarea platformei 

de coordonare și cooperare 

inter-sectorială în domeniul 

drogurilor, suport decizional 

în asigurarea rolului 

Agenției Naționale Antidrog 

ca  principal organism de 

coordonare privind politica 

națională în materie de 

droguri. 

 

 

6.2. Dezvoltarea și 

consolidarea capacității de 

răspuns a structurilor 

naționale specializate in 

reducerea cererii şi ofertei de 

droguri. 

6.1.1. Elaborarea, implementarea, 

monitorizarea si evaluarea 

planurilor de acțiune locale in 

domeniul drogurilor. 

2022-2026 
- planuri de acțiune 

locale implementate 

anual 

începând cu 

al doilea an 

de 

implementar

e a SNDD 

 

CPECA Olt, 

DSP Olt, 

Institutii locale 

implicate 

Societatea civila 

 

 

 

 

 

 

6.2.1. Atragerea și alocarea de 

fonduri nerambursabile în 

vederea creșterii eficienței și 

vizibilității la nivel local a 

structurilor implicate în 

gestionarea fenomenului 

2022-2026 - sume alocate 2026 

C.P.E.C.A. Olt, 

Autorităţile 

administraţiei publice 

locale și societatea 

civilă 

6.2.2. Implementarea 

programelor de formare inițială şi 

continuă în domeniul drogurilor. 

 

 

2022-2026 

- număr de sesiuni 

de formare 

organizate 

- număr de 

beneficiari 

anual 

C.P.E.C.A Olt 

ISJ Olt, DSP Olt, 

Consiliul Județean Olt, 

Consiliul Local Slatina, 



                                                                                                                                    Anexa nr. 1 la Ordinul Prefectului Judeţului Olt nr. 134 /05.07.2022 

 

8 

Obiective specifice Activități 
Perioada de 

implementare 
Indicatori 

Termen de 

evaluare 
Responsabili 

- categorii 

profesionale 

formate 

 

Direcția pentru Tineret 

Olt, 

Societatea civilă. 

 

 


