
R O M Â N I A 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL SUCEAVA 

ORDINUL 
din 

privind aprobarea Planului de Acţiune în domeniul drogurilor la nivelul judeţului Suceava 
2022-2026 

Prefectul Judeţului Suceava 

Având în vedere: 
- Referatul nr.11530 din 20.06.2022 al Compartimentului Dezvoltare Economică şi Programe din 
cadrul Serviciului Dezvoltare Economică, Servicii Publice şi Situaţii de Urgenţă; 
- Hotărârea Guvernului României nr.344/2022 privind aprobarea Strategiei Naţionale în domeniul 
drogurilor 2022-2026 şi a Planului de Acţiune pentru implementarea Strategiei Naţionale în 
domeniul drogurilor 2022-2026; 

în baza prevederilor art 275, alin. (1) şi alin. (I1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, emite următorul: 

O R D I N : 

Art. 1. Se aprobă Planul de Acţiune în domeniul drogurilor la nivelul judeţului Suceava 2022-
2026 elaborat de către Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Suceava în colaborare 
cu instituţiile publice, autorităţile administraţiei publice locale şi organizaţiile non-guvernamentale, 
conform Anexei la prezentul Ordin al Prefectului. 
Art. 2. Monitorizarea stadiului de implementare a acţiunilor cuprinse în Planul de Acţiune în 
domeniul drogurilor la nivelul judeţului Suceava 2022-2026 pentru implementarea Strategiei 
Naţionale în domeniul drogurilor 2022-2026 se va realiza anual şi ori de câte ori se va solicita de 
către Agenţia Naţională Antidrog. 
Art. 3. Activitatea de monitorizare va fi realizată de către Centrul de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog Suceava în colaborare cu Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava. 
Art. 4. Fiecare instituţie care face parte din Grupul de Lucru constituit prin Ordinul Prefectului 
judeţului Suceava nr. 220/20.05.2022 îşi asumă respectarea şi îndeplinirea indicatorilor anuali 
conform propriilor competenţe şi atribuţii, în vederea asigurării implementării punctuale şi concrete 
a prezentului Plan de Acţiune. 
Art. 5. Compartimentul secretariat, informare, relaţii publice al Instituţiei Prefectului - judeţul 
Suceava, va comunica prezentul ordin instituţiilor şi persoanelor implicate în îndeplinirea 
prevederilor acestui act administrativ. 



PLANUL DE ACŢIUNE ÎN DOMENIUL DROGURILOR 
LA NIVELUL JUDEŢULUI SUCEAVA 

? 
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CUPRINS 

I. REDUCEREA CERERII DE DROGURI Eroare! Marcaj în document nedefinit. 

Domeniul prioritar PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI Eroare! Marcaj în document nedefinit. 

Domeniul prioritar ASISTENŢA INTEGRATĂ Eroare! Marcaj în document nedefinit. 

II. REDUCEREA OFERTEI DE DROGURI 7 

III. CONSOLIDAREA CAPACITATII OPERAŢIONALE DE RĂSPUNS -

COOPERARE INTERINSTITUŢIONALĂ, MONITORIZARE ŞI COORDONARE Eroare! Marcaj în document nedefinit.O 



Domeniul prioritar PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI 

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

Obiectiv general subsidiar: Asigurarea şi promovarea activităţilor circumscrise politicii naţionale specifice care să contribuie la 
limitarea impactului şi la diminuarea consecinţelor negative ale drogurilor asupra siguranţei şi sănătăţii publice 

1.1. Dezvoltarea 
intervenţiilor şi strategiilor 
contextuale şi universale de 

prevenire adresate 
populaţiei generale. 

1.1.1. Realizarea de proiecte/ 
campanii de informare, 

conştientizare a riscurilor şi 
consecinţelor negative ale 
consumului de droguri şi 

promovarea alternativelor sănătoase 
la consumul de droguri, adresate 

populaţiei generale 

1.1.2. Realizarea de proiecte/ 
campanii 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 

2022-2026 

• număr campanii/ 
proiecte 

număr beneficiari 
direcţi 

• număr campanii/ 
proiecte 

număr beneficiari 
direcţi 

anual 

anual 

CPECA Suceava 
IŞJ Suceava 

CJRAE Suceava 
DSP Suceava 

DGASPC Suceava 
DJ de SPORT Suceava 

Societatea civilă (ONG -
asociaţii, fundaţii) din 

judeţul Suceava 
CPECA Suceava 

IŞJ Suceava 
CJRAE Suceava 

DSP Suceava 
DGASPC Suceava 

DJ de SPORT Suceava 
Societatea civilă (ONG -

asociaţii, fundaţii) din 
judeţul Suceava. 

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 de prevenire 

adresate categoriilor de vârstă la 
risc pentru dezvoltarea de 
comportamente adictive. 

2022-2026 

• număr campanii/ 
proiecte 

număr beneficiari 
direcţi 

anual 

CPECA Suceava 
IŞJ Suceava 

DSP Suceava 
DGASPC Suceava 

Societatea civilă (ONG -
asociaţii, fundaţii) din 

judeţul Suceava 
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1.2.2. Realizarea de 
proiecte/campanii de prevenire 

adresate grupurilor vulnerabile la 
consumul de droguri. 

2022-2026 

- număr campanii/ 
proiecte 

- număr beneficiari 
direcţi 

anual 

CPECA Suceava 
IŞJ Suceava 

DSP Suceava 
DGASPC Suceava 

Societatea civilă (ONG -
asociaţii, fundaţii) din 

judeţul Suceava 
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. Activităţi 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 / tip activităţi 

- număr beneficiari 
direcţi 

anual 

CPECA Suceava 
DSP Suceava 

DGASPC Suceava 
Clinica ALIAT SV 

Societatea civilă (ONG -
asociaţii, fundaţii) din 

judeţul Suceava 

1.4. Consolidarea 
parteneriatului cu societatea 

civilă 

1.4.1. Implementarea de 
proiecte/campanii de prevenire în 

parteneriat cu societatea civilă 
(ONG-uri, asociaţii, fundaţii, 

instituţii private) 

2022-2026 
- număr de proiecte / 

programe/servicii anual 

Societatea civilă (ONG -
asociaţii, fundaţii) din 

judeţul Suceava 
Instituţia Prefectului 

Consiliul Jud. SV 
IŞJ Suceava 

DSP Suceava 
DGASPC Suceava 

DJ de SPORT Suceava 
CPECA Suceava 

Clinica ALIAT Suceava 



Domeniul prioritar ASISTENŢA INTEGRATĂ 
Arie prioritară ASISTENŢA SPECIALIZATĂ A PERSOANELOR CARE CONSUMĂ DROGURI 

Obiectiv general 2:Consolidarea şi dezvoltarea intervenţiilor şi serviciilor specializate de asistenţă medicală, psihologică şi a celor de 
reintegrare socială. 

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 atragere şi motivare a 

persoanelor care consumă 
droguri, în special a 

consumatorilor problematici. 

2022-2026 

- număr şi tip de 
activităţi / servicii 

- număr de 
beneficiari 

- harta resurselor 
specifice 

anual 

DSP Suceava 
Unităţile medicale / 

spitaliceşti din jud. SV 
Serviciul Probaţiune SV 

Clinica ALIAT SV 
CPECA Suceava 

Societatea civilă (ONG 
- asociaţii, fundaţii) din 

judeţul Suceava 

2.2. Creşterea rezilienţei şi 
reducerea stigmatizării 

persoanelor care consumă 
droguri. 

2.2.1. Implementarea de 
proiecte/campanii/intervenţii de 

informare şi sensibilizare a 
populaţiei generale, cât şi a 

profesioniştilor din serviciile 
destinate diferitelor grupurilor 

vulnerabile. 

2022-2026 

- număr proiecte/ 
campanii/ 
intervenţii 

- număr beneficiari 
direcţi 

anual 

DSP Suceava 
AJOFM Suceava 

ITM Suceava 
Clinica ALIAT SV 
CPECA Suceava 

Societatea civilă (ONG 
- asociaţii, fundaţii) din 

judeţul Suceava 

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 / tip de 
programe şi servicii 

specializate 
- număr şi tip de 

beneficiari 

anual 

DSP Suceava 
AJOFM Suceava 

Clinica ALIAT SV 
DGASPC Suceava 
CPECA Suceava 

Societatea civilă (ONG 
- asociaţii, fundaţii) din 

judeţul Suceava 
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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. Implementarea măsurilor 
aplicabile sistemului de justiţie 
terapeutică pentru persoanele 
care consumă droguri. 

2022-2026 

- număr 
măsuri 
implementa 
te 

- număr şi tip 
servicii 

număr beneficiari 

anual 

Serviciul de 
Probaţiune 
Suceava 

Tribunalul Suceava 
DIICOT-S.T. 

Suceava, 
DSP Suceava 

CPECA Suceava 

Obiectiv general 3: Dezvoltarea unei abordări integrate a consumului de droguri în sistemele privative de libertate. 

3.1. Asigurarea continuităţii 
serviciilor de asistenţă 
pentru persoanele care 

consumă droguri şi care 
execută o pedeapsă 

privativă de libertate în 
perioada de reţinere şi arest 

preventiv, având ca scop 
final reintegrarea socială 

3.1.1. Implementarea măsurilor de 
evaluare, 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 

CPECA Suceava 
IPJ Suceava-CRAP 

DSP Suceava 
Unităţile medicale / spitaliceşti 

dinjud. SV 

3.2. Prevenirea supradozelor 
în rândul persoanelor care 

consumă droguri sau se află 
în tratament substitutiv, în 

perioada de reţinere şi arest 
preventiv. 

3.2.1. Implementarea programelor de 
informare şi formare a profesioniştilor 

care lucrează cu persoane 
consumatoare de droguri, aflate în 
stare de reţinere şi arest preventiv, 

inclusiv în domeniul prevenirii 
supradozei. 

2022-
2026 

număr programe 
formare 

număr programe 
informare 

- număr şi tip 
beneficiari 

anual 

CPECA Suceava 
IPJ Suceava-CRAP 

DSP Suceava 
Unităţile medicale / spitaliceşti 

dinjud. SV 
Serviciul de Probaţiune 

Suceava 
Societatea civilă 
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Obiectiv general 4: Consolidarea intervenţiilor de contracarare a grupărilor de criminalitate organizată / a grupărilor de sorginte 
română ce tintesc statele membre U.E. /care sunt implicate în traficul de droguri 

4.1. Destructurarea 
grupărilor de criminalitate 
organizată de la nivel local 

4.1.1. Investigarea cu prioritate a 
grupărilor de criminalitate 

organizată care sunt implicate în 
traficul de droguri,precum şi în 
alte forme de criminalitate gravă 
sau care facilitează forme grave 

de criminalitate organizată 

2022-2026 

- număr de grupări 
infracţionale 
identificate 

- număr de grupări 
infracţionale 
destructurate 

- număr persoane 
cercetate 

• bunuri confiscate/ 
valorificate 

anual 

DIICOT- Serviciul 
Teritorial Suceava 
BCCO Suceava-
Serviciul Antidrog 

Obiectiv general 5: întărirea capacităţii de detecţie a cantităţilor mari de droguri, precursori şi pre-precursori traficate la nivel local 

5.1. Creşterea capacităţii de 
detecţie a cantităţilor mari 

de droguri la nivelul 
structurilor de aplicare a 

legii cu atribuţii directe în 
combaterea traficului de 

droguri. 

5.1.1. Utilizarea unor tehnologii 
eficienţe de control de securitate, 

de tip scanare, capabile să 
detecteze drogurile şi precursorii 

de droguri 

- 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 si securitate 

anual STPF Suceava 
IPJ Suceava 



5.1.2. înfiinţarea de echipe 
comune de control pentru 

facilitarea detecţiei drogurilor 
(vamă, poliţie, poliţie de 

frontieră) şi unităţi de analiză de 
risc 

2022-2026 
număr de echipe 

de control anual 

STPF Suceava 
IPJ Suceava 

Poliţia Locală Suceava 
IJJ Suceava 

Autoritatea Vamală 

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 

mn 

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

precursorilor dedroguri şi 
identificarea laboratoarelor 

clandestine 
de droguri. 

6.1.1 .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 sesizări -

cazuri constatate anual 

DIICOT - Serviciul 
Teritorial Suceava 
BCCO Suceava -
Serviciul Antidrog 

6.2. Dezvoltarea 
mecanismelor de 

monitorizare şi control a 
circuitului legal al 

medicamentelor cu conţinut 
psihotrop şi stupefiant 

6.2.1. Identificarea unor anomalii 
în cererea de medicamente cu 

conţinut stupefiant pentru 
prevenirea deturnării acestora 

2022-2026 
- număr sesizări — 
cazuri constatate anual 

DIICOT-Serviciul 
Teritorial Suceava 
BCCO Suceava-
Serviciul Antidrog 

IPJ Suceava 
DSP Suceava 

6.3.Creşterea capacităţii 
prevenire şi combatere a 

cultivării ilicite a canabisului 
în România 

6.3.1. 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 sesizări -
cazuri constatate anual 

DIICOT - Serviciul 
Teritorial Suceava 
BCCO Suceava-
Serviciul Antidrog 

IPJ Suceava 
IJJ Suceava 

Poliţia locală Suceava 

6.3.Creşterea capacităţii 
prevenire şi combatere a 

cultivării ilicite a canabisului 
în România 

6.3.2. Cooperarea cu sectorul 
privat, în scopul identificării 2022-2026 - număr întâlniri 

periodice organizate anual IPJ Suceava 
DSP Suceava 
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activităţilor de comercializare a 
echipamentelor ce pot fi folosite 

pentru înfiinţarea de culturi 
ilegale de canabis sau a 

seminţelor de canabis, precum şi 
în scopul îmbunătăţirii bazelor de 

date deţinute de sectorul privat 

BCCO Suceava-
Serviciul Antidrog 

IJJ Suceava 
Poliţia Locală - Primăria 

Mun. Suceava 

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 

7.1.1. Derularea de activităţi 
informativ-operativepentru 

sesizarea şi constatarea situaţiilorde 
utilizare a mediului virtual pentru 

aprovizionare sau distribuţie a 
drogurilor. 

2022-2026 

-număr sesizări / 
constatări / cazuri 

supuse 
investigaţiilor, cu 

rezultatele aferente 

anual 

DII COT - Serviciul 
Teritorial Suceava 
BCCO Suceava-
Serviciul Antidrog 

7.1.2. Derularea de activităţi 
informativ-operativepentru 

sesizarea şi constatarea 
situaţiilorde detectări de droguri 

în colete sau corespondenţă 
naţională / internaţională. 

2022-2026 

-număr sesizări / 
constatări / cazuri 

supuse 
investigaţiilor, cu 

rezultatele aferente 

anual 
DIICOT - Serviciul 
Teritorial Suceava 
BCCO Suceava-
Serviciul Antidrog 
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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 
si securitătii cetătenilor. 

8.1. Dezvoltarea şi 
implementarea 

instrumentelor de 
supraveghere epidemiologică 
pentru a obţine şi a analiza 

cele mai recente date privind 
modelele şi tendinţele 

survenite în consumul de 
droguri 

8.1.1. Monitorizarea şi analiza 
datelor rezultate din 

implementarea indicatorului 
admitere la tratament ca urmare a 

consumului de droguri (TDI). 

2022-2026 - număr analize 
semestriale/anuale anual 

CPECA Suceava 
DSP Suceava 

Unităţile medicale / 
spitaliceşti din jud. SV 8.1. Dezvoltarea şi 

implementarea 
instrumentelor de 

supraveghere epidemiologică 
pentru a obţine şi a analiza 

cele mai recente date privind 
modelele şi tendinţele 

survenite în consumul de 
droguri 

8.1.2. Monitorizarea şi analiza 
datelor rezultate din 

implementarea indicatorului 
urgenţe medicale datorate 

consumului de droguri (ER). 

2022-2026 - număr analize 
semestriale/anuale anual 

CPECA Suceava 
DSP Suceava 

Unităţile medicale / 
spitaliceşti din jud. SV 

8.1. Dezvoltarea şi 
implementarea 

instrumentelor de 
supraveghere epidemiologică 
pentru a obţine şi a analiza 

cele mai recente date privind 
modelele şi tendinţele 

survenite în consumul de 
droguri 8.1.3. Monitorizarea şi analiza 

datelor rezultate din 
implementarea indicatorului 

Servicii asistenţă integrată (SAI) 

2022-2026 - număr analize 
semestriale/anuale anual CPECA Suceava 

Obiectiv general 9. Asigurarea unui concept unitar de acţiune în domeniul drogurilor şi precursorilor, monitorizarea implementării 
politicilor naţionale în domeniul drogurilor, utilizarea eficientă a resurselor şi maximizarea rezultatelor intervenţiilor realizate. 
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9.1.1. Implementarea Planului de 
acţiune în domeniul drogurilor la 
nivelul Judeţului Suceava 2022-
2026 

2022-2026 

- grupuri de lucru 
locale (reducerea 
cererii, reducerea 
ofertei, cooperare 
cu organizaţii 
neguvernamentale 
şi autorităţi ale 
administraţiei 
publice locale/ 
judeţene) 

anual 

Toate instituţiile locale 
cu atribuţii în prezentul 

Plan de Acţiune 

9.1. Optimizarea sistemului 
de cooperare inter-sectorială 
în domeniul drogurilor la 
nivel local 

9.1.2. Monitorizarea Planului de 
acţiune în domeniul drogurilor la 
nivelul Judeţului Suceava 2022-
2026 

2022-2026 

- plan de acţiune 
local implementat 
- Raport anual de 

monitorizare a 
activităţilor din 

Planul de acţiune 
- Număr întâlniri 

periodice/corespon 
denţă cu partenerii 

anual 

Grupul de lucru cu 
reprezentanţii tuturor 
instituţiilor locale cu 
atribuţii în prezentul 

Plan de Acţiune 

9.1.3. Evaluarea Planului de 
acţiune în domeniul drogurilor la 
nivelul Judeţului Suceava 2022-
2026 2022-2026 

- proiect de Raport 
de evaluare a 

activităţilor din 
Planul de acţiune 
- Număr întâlniri 

periodice/ corespon 
denţă cu partenerii 

anual 

Grupul de lucru cu 
reprezentanţii tuturor 
instituţiilor locale cu 
atribuţii în prezentul 

Plan de Acţiune 

9.2. Dezvoltarea şi 
consolidarea capacităţii de 
răspuns a structurilor locale 
specializate în reducerea 
cererii şi ofertei de droguri 

9.2.1. Atragerea şi alocarea de 
fonduri financiare în vederea 

creşterii eficienţei şi vizibilităţii 
la nivel local a structurilor 

implicate în gestionarea 
fenomenului 

2022-2026 - sume alocate anual 

Autorităţile 
administraţiei publice 

locale şi societatea 
civilă 
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