
 

 
 
 

HOTĂRÂREA NR. _____ 

din _________________ 2022 
 

privind: avizarea Planului judeţean de acţiune pentru implementarea Strategiei 
naţionale în domeniul drogurilor 2022—2026 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 6.958/16.06.2022 

Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului;  
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;  
Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru asistenţă şi protecţie 

socială, învăţământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement, precum 
şi al Comisiei de specialitate nr. 5 – comisia juridică, pentru administraţie publică locală, de 
respectare a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere adresa Agenţiei Naţionale Antidrog – Centrul regional de prevenire, 
evaluare şi consiliere antidrog Galaţi nr. 4243575/08.06.2022, înregistrată la Consiliul 
Judeţean Galaţi sub nr. 6.958/09.06.2022; 

Având în vedere prevederile art. 2, precum şi ale anexei la Hotărârea Guvernului 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; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. d), e) şi f), ale alin. (5) lit. b) şi c) şi 
alin. (7) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat 
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. Se avizează Planul judeţean de acţiune pentru implementarea Strategiei 

naţionale în domeniul drogurilor 2022—2026, prevăzut în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

          
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Agenţiei Naţionale Antidrog – Centrul regional 

de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog Galaţi. 
 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 
 

Costel FOTEA 

 
 

 

 

 
 

1 ex./16.06.2022 Secretarul general al judeţului: Ionel COCA 

Contrasemnează pentru legalitate: 

Secretarul general al judeţului, 

Ionel COCA 



                      

 

      
 
 
 
                VIZAT JURIDIC: 
Serviciul contencios şi probleme juridice 
        Consilier juridic, 

 



HOTĂRÂREA Nr. _____ din ____ iunie 2022 
Pag. nr. 2 

 
ANEXĂ 

 

PLANUL JUDEŢEAN DE ACŢIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA 
STRATEGIEI NAŢIONALE ÎN DOMENIUL DROGURILOR 2022—2026 

 

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. 
 

Obiective specifice Activităţi 
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 campaniilor 
naționale pentru marcarea 
Zilei Mondiale fără Tutun, 
Zilei Internaționale Împotriva 
Traficului și Consumului Ilicit 
de Droguri, Zilei Naționale 
fără Tutun,  de informare, 
conștientizare a riscurilor și 
consecințelor negative ale 
consumului de droguri și 
promovarea alternativelor 
sănătoase la consumul de 

2022-2026 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 13 campanii; 
- 650 beneficiari 
direcți. 

anual - C.P.E.C.A. Galați; 
- Primăria Galați; 
- Direcția Județeană 
pentru Sport și 
Tineret Galați; 
- Inspectoratul Școlar 
Județean Galați; 
- Centrul Județean 
de Resurse și 
Asistență 
Educațională Galați; 
- Direcția de 
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Obiective specifice Activităţi 
Perioada de 

implementare 
Indicatori 

Termen de 
evaluare 

Responsabili 

 
 

droguri, adresate populației 
generale. 

 Sănătate Publică a 
Județului Galați; 
- Asociația SMURD 
Galați; 
- Asociația „Se Poate 
și Altfel”; 
- Serviciul Teritorial 
al Poliției de 
Frontieră Galați; 
- Autoritatea 
Teritorială de Ordine 
Publică Galați; 
- Asociația 
Persoanelor cu 
Handicap „Sporting 
Club” Galați. 

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 proiectelor 
naționale de prevenire „Cum 
să creștem sănătoși”, „ABC-ul 
emoțiilor”, „Necenzurat”, 
„Mesajul meu antidrog”, „Eu 
și copilul meu”, „Abilități 
pentru acțiune”, adresate 
categoriilor de vârstă la risc 
pentru dezvoltarea de 
comportamente adictive. 

2022-2026 - 30 proiecte 
naționale (6 
proiecte/an); 
- 4290 beneficiari 
direcți. 

anual - C.P.E.C.A. Galați; 
- Inspectoratul Școlar 
Județean Galați; 
- Centrul Județean 
de Resurse și 
Asistență 
Educațională Galați; 
- Direcția Generală 
de Asistență Socială 
și Protecția Copilului 
Galați. 

1.2.2. Realizarea de activități 
de prevenire care exced 
implementării de proiecte și 
campanii naționale/locale 

2022-2026 - 45 activități; 
- 900 beneficiari 
direcți. 

anual - C.P.E.C.A. Galați; 
- Inspectoratul Școlar 
Județean Galați; 
- Centrul Județean 
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Obiective specifice Activităţi 
Perioada de 

implementare 
Indicatori 

Termen de 
evaluare 

Responsabili 

(activități punctuale), 
adresate grupurilor 
vulnerabile la consumul de 
droguri. 

de Resurse și 
Asistență 
Educațională Galați; 
- Inspectoratul de 
Poliție Județean 
Galați; 
- Inspectoratul 
Județean de 
Jandarmi Galați; 
- Primăria Galați; 
- Direcția Județeană 
pentru Sport și 
Tineret Galați; 
- Direcția Generală 
de Asistență Socială 
și Protecția Copilului 
Galați; 
- Serviciul de 
Probațiune Galați; 
- Penitenciarul Galați; 
- Asociația SMURD 
Galați; 
- Asociația „Se Poate 
și Altfel”; 
- Serviciul Teritorial 
al Poliției de 
Frontieră Galați; 
- Autoritatea 
Teritorială de Ordine 
Publică Galați; 
- Asociația 
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Obiective specifice Activităţi 
Perioada de 

implementare 
Indicatori 

Termen de 
evaluare 

Responsabili 

Persoanelor cu 
Handicap „Sporting 
Club” Galați. 

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. Implementarea 
proiectului național „Fred 
goes net”, 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 - 34 activități; 
- 180 beneficiari 
direcți. 
 
 
 
 
 
 

anual - C.P.E.C.A. Galați; 
- Inspectoratul Școlar 
Județean Galați; 
- Serviciul de 
Probațiune Galați; 
- Penitenciarul Galați. 

 
 

Domeniul prioritar ASISTENŢA INTEGRATĂ 
Arie prioritară ASISTENŢA 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. 

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, 

3.1.1. Implementarea 
serviciilor de nivel I de 
atragere şi motivare a 
persoanelor care consumă 
droguri, în special a 

2022-2026 - 125 servicii de 
informare; 
- 125 beneficiari. 
 
 

anual - C.P.E.C.A. Galați; 
- Inspectoratul Școlar 
Județean Galați; 
- Centrul Județean de 
Resurse și Asistență 
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Obiective specifice Activități 
Perioada de 

implementare 
Indicatori 

Termen de 
evaluare 

Responsabili 

psihologică și socială, în 
concordanță cu nevoile și 
particularitățile acestora. 

consumatorilor problematici.  
 
 

Educațională Galați; 
- Serviciul de 
Probațiune Galați; 
- Direcția Generală 
de Asistență Socială 
și Protecția Copilului 
Galați; 
- Spitalul Județean de 
Urgență „Sf. Apostol 
Andrei” Galați; 
- Spitalul Clinic de 
Urgență pentru Copii 
„Sf. Ioan” Galați; 
- Asociația „Se Poate 
și Altfel”. 
 

3.1.2. Implementarea 
serviciilor de nivel II (servicii 
de evaluare inițială, 
intermediară și finală a 
consumatorilor de droguri, 
servicii de asistență și 
consiliere de specialitate, 
ședințe de management de 
caz) 

2022-2026 - 90 servicii de 
evaluare; 
- 270 servicii de 
intervenție de 
asistență 
specifice; 
- 90 beneficiari. 
  

anual - C.P.E.C.A. Galați; 
- Penitenciarul Galați. 
 
 

 
 
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. 
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4.2. Prevenirea consumului de droguri și a riscurilor și consecințelor asociate în sistemele privative de libertate. 

Obiective specifice Activităţi 
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. Furnizarea unui 
continuum de servicii integrate 
de asistență pentru persoanele 
care consumă droguri atât în 
sistemul penitenciar cât și după 
liberare. 

2022-2026 - 15 servicii de 
intervenție de 
asistență specifică; 
- 5 beneficiari. 

anual - C.P.E.C.A. Galați; 
- Penitenciarul Galați; 
- Inspectoratul de 
Poliție Județean Galați; 
- Serviciul de 
Probațiune Galați. 

4.2. Prevenirea consumului 
de droguri și a riscurilor și 
consecințelor asociate în 
sistemele privative de 
libertate. 

4.2.1. Implementarea de 
intervenții de informare și 
sensibilizare adresate 
persoanelor private de libertate. 

2022-2026 - 9 intervenții de 
prevenire; 
- 90 beneficiari. 
 

anual - C.P.E.C.A. Galați; 
- Penitenciarul Galați. 

III. CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII OPERAŢIONALE DE RĂSPUNS – COOPERARE INTERNAŢIONALĂ, 
MONITORIZARE ŞI COORDONARE 

 
III.2. CERCETARE, EVALUARE, INFORMARE 

 

Obiectiv general 10: 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 

Obiective specifice: 
10.1. Dezvoltarea și implementarea instrumentelor de supraveghere epidemiologică pentru a obține și analiza cele mai recente date 

privind modelele și tendințele survenite în consumul de droguri. 
10.2. Promovarea rolului ANA drept centru de excelență în furnizarea de date și informații referitoare la droguri și precursori în 

România. 
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Obiectivespecifice Activităţi 
Perioada de 

implementare 
Indicatori 

Termen de 
evaluare 

Responsabili 

10.1. Dezvoltarea și 
implementarea 

instrumentelor de 
supraveghere 

epidemiologică pentru a 
obține și a analiza cele mai 

recente date privind 
modelele și tendințele 

survenite în consumul de 
droguri 

10.1.1. Completarea lunară a 
bazelor de date rezultate din 
implementarea indicatorilor 
epidemiologici cheie și a celor 
dezvoltați la nivel național - 
indicatorul admitere la tratament 
ca urmare a consumului de 
droguri (TDI). 

2022-2026 - 54 baze de date 
completate; 
- 9 analize 
semestriale; 
- 4 analize anuale. 

anual - C.P.E.C.A. Galați. 
 
 

10.1.2. Colectarea la nivel local 
a datelor rezultate din 
implementarea indicatorilor 
epidemiologici cheie și a celor 
dezvoltați la nivel național - 
Indicatorul decese ca urmare a 
consumului de droguri şi 
mortalitate în rândul 
consumatorilor de droguri 
(DRD). 

2022-2026 - 9 analize 
semestriale; 
- 4 analize anuale. 

anual - C.P.E.C.A. Galați; 
- Spitalul Județean de 
Urgență „Sf. Apostol 
Andrei” Galați; 
- Spitalul Clinic de 
Urgență pentru Copii 
„Sf. Ioan” Galați; 
- Direcția de Sănătate 
Publică a Județului 
Galați. 

10.1.3. Colectarea la nivel local 
datelor rezultate din 
implementarea indicatorilor 
epidemiologici cheie și a celor 
dezvoltați la nivel național - 
Indicatorul boli infecţioase 
asociate consumului de droguri. 
(DRID). 

2022-2026 - 9 analize 
semestriale; 
- 4 analize anuale. 

anual - C.P.E.C.A. Galați; 
- Direcția de Sănătate 
Publică a Județului 
Galați. 
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Obiectivespecifice Activităţi 
Perioada de 

implementare 
Indicatori 

Termen de 
evaluare 

Responsabili 

10.1.4. Implementarea la nivel 
local și completarea bazei de 
date aferente, în cadrul 
Proiectului european referitor la 
studiul în școli privind consumul 
de alcool şi alte droguri 
(ESPAD). 

2022-2026 - o metodologie 
implementată; 
- o bază de date 
completată. 
 

anual - C.P.E.C.A. Galați; 
- Inspectoratul Școlar 
JudețeanGalați. 
 

10.1.5. Colectarea la nivel local 
a datelor rezultate din 
implementarea indicatorilor 
epidemiologici cheie și a celor 
dezvoltați la nivel național - 
Indicatorul urgenţe medicale 
datorate consumului de droguri 
(ER). 

2022-2026 - 54 baze de date 
completate; 
- 9 analize 
semestriale; 
- 4 analize anuale. 

anual - C.P.E.C.A. Galați; 
- Spitalul Județean de 
Urgență „Sf. Apostol 
Andrei” Galați; 
- Spitalul Clinic de 
Urgență pentru Copii 
„Sf. Ioan” Galați; 
- Direcția de Sănătate 
Publică a Județului 
Galați. 

10.1.6. Completarea lunară a 
datelor rezultate din 
implementarea indicatorilor 
epidemiologici cheie și a celor 
dezvoltați la nivel național - 
Servicii de asistenţă integrată 
(SAI) 

2022-2026  - 54 baze de date 
completate; 
- 9 analize 
semestriale; 
- 4 analize anuale. 

anual - C.P.E.C.A. Galați. 
 

10.2. Promovarea rolului 
ANA drept centru de 

excelență în furnizarea de 
date şi informații referitoare 

la droguri  în România 

10.2.1. Realizarea unor 
materiale suplimentare privind 
consumul de droguri în 
România, la solicitarea 
decidenților, comunității 
științifice și  profesioniștilor din 
domeniu, opiniei publice etc. 

2022-2026 - 4 materiale. anual - C.P.E.C.A. Galați. 
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Obiectivespecifice Activităţi 
Perioada de 

implementare 
Indicatori 

Termen de 
evaluare 

Responsabili 

10.2.2. Colectarea de date pe 
linia reducerii ofertei de droguri 
de la instituții și autorități 
publice locale cu atribuții în 
domeniu, în vederea întocmirii 
unei diagnoze locale utile în 
prognozarea tendințelor de 
consum de substanțe adictive, 
în scopul fundamentării 
politicilor și intervențiilor viitoare 
de acțiune 

2022-2026 - 4 diagnoze 
semestriale 
realizate; 
- 4 diagnoze anuale 
realizate. 

2026 - C.P.E.C.A. Galați. 
 

 
 

III.3. COORDONARE 
 

Obiectiv general 11. 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: 

11.1. 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. 

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

Obiective specifice Activităţi 
Perioada de 

implementare 
Indicatori 

Termen de 
evaluare 

Responsabili 

11.1. Optimizarea 
platformei de coordonare și 
cooperare inter-sectorială 

în domeniul drogurilor, 
suport decizional în 

asigurarea rolului Agenției 

11.1.1. Elaborarea, 
implementarea, monitorizarea 
anuală si evaluarea planurilor 
de acțiune locale în domeniul 
drogurilor. 

2022-2026 - 1 plan de acțiune 
local elaborat și 
implementat; 
- 4 monitorizări 
realizate. 

anual 
începând 
cu al doilea 
an de 
implementa
re a SNDD 

- C.P.E.C.A. Galați; 
- Instituția Prefectului 
Județului Galați; 
- Consiliul Județean 
Galați; 
- Primăria Galați;  
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Obiective specifice Activităţi 
Perioada de 

implementare 
Indicatori 

Termen de 
evaluare 

Responsabili 

Naționale Antidrog ca  
principal organism de 

coordonare privind politica 
națională în materie de 

droguri. 

- Inspectoratul Școlar 
Județean Galați; 
- Inspectoratul 
Județean de Poliție 
Galați; 
- Brigada de 
Combatere a 
Criminalității 
Organizate Galați; 
- Inspectoratul 
Județean de Jandarmi 
Galați; 
- Direcția pentru Sport 
și Tineret Galați; 
- Direcția Generală de 
Asistență Socială și 
Protecția Copilului 
Galați;  
- Serviciul de 
Probațiune Galați; 
- Penitenciarul Galați; 
- Spitalul Județean de 
Urgență „Sf. Apostol 
Andrei” Galați; 
- Spitalul Clinic de 
Urgență pentru Copii 
„Sf. Ioan” Galați; 
- Direcția de Sănătate 
Publică a Județului 
Galați; 
- Asociația SMURD 
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Obiective specifice Activităţi 
Perioada de 

implementare 
Indicatori 

Termen de 
evaluare 

Responsabili 

Galați; 
- Asociația „Se Poate și 
Altfel”; 
- Serviciul Teritorial al 
Poliției de Frontieră 
Galați; 
- Autoritatea Teritorială 
de Ordine Publică 
Galați; 
- Asociația Persoanelor 
cu Handicap „Sporting 
Club” Galați. 

11.2. Dezvoltarea și 
consolidarea capacității de 

răspuns a structurilor 
naționale specializate în 

reducerea cererii şi ofertei 
de droguri. 

11.2.1. Implementarea 
programelor de formare inițială 
şi continuă în domeniul 
drogurilor. 

2022-2026 - 12 sesiuni de 
formare organizate 
în cadrul 
proiectelor 
naționale; 
- 4 sesiuni de 
formare cu diferite 
grupuri socio-
profesionale; 
- 240 de 
beneficiari. 

anual - C.P.E.C.A. Galați; 
- Inspectoratul Școlar 
Județean Galați; 
- Inspectoratul 
Județean de Poliție 
Galați; 
- Inspectoratul 
Județean de Jandarmi 
Galați; 
- Direcția Generală de 
Asistență Socială și 
Protecția Copilului 
Galați;  
- Serviciul de 
Probațiune Galați; 
- Penitenciarul Galați; 
- Spitalul Județean de 
Urgență „Sf. Apostol 
Andrei” Galați; 
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Obiective specifice Activităţi 
Perioada de 

implementare 
Indicatori 

Termen de 
evaluare 

Responsabili 

- Spitalul Clinic de 
Urgență pentru Copii 
„Sf. Ioan” Galați; 
- Direcția de Sănătate 
Publică a Județului 
Galați. 

11.2.2. Susținerea actului 
educațional la nivelul 
învățământului pre-universitar și 
universitar prin participarea 
specialiștilor C.P.E.C.A. la 
festivitățile ocazionate de 
deschiderea anului 
școlar/universitar în scopul 
promovării ofertei educaționale 
precum și a serviciilor oferite de 
C.P.E.C.A. 

2022-2026 - 4 evenimente; 
- 200 participanți. 

anual - C.P.E.C.A. Galați; 
- Inspectoratul Școlar 
Județean Galați. 
 
 

 
 

 
 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 6.958 din 16.06.2022 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind avizarea Planului 

judeţean de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale în domeniul 
drogurilor 2022—2026  

 
 

   
     Prin Hotărârea Guvernului 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 se reglementează faptul că 

autorităţile administraţiei publice locale sunt responsabile pentru îndeplinirea obiectivelor 

specifice domeniului lor de activitate, prevăzute în Strategia naţională. Aceste obiective 

sunt detaliate în anexa actului normativ. 

Documentul programatic local, şi anume Planul judeţean de acţiune pentru 

implementarea Strategiei naţionale în domeniul drogurilor 2022—2026, a fost elaborat 

cu consultarea tuturor instituţiilor şi autorităţilor publice locale şi a structurilor societăţii 

civile care au competenţă în domeniul combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri, 

astfel cum se precizează în adresa Agenţiei Naţionale Antidrog – Centrul regional de 

prevenire, evaluare şi consiliere antidrog Galaţi nr. 4243575/08.06.2022. 

La solicitarea Agenţiei Naţionale Antidrog – Centrul regional de prevenire, 

evaluare şi consiliere antidrog Galaţi, Consiliul Judeţean Galaţi urmează să analizeze şi 

să avizeze documentul strategic local. Mai mult, această solicitare este motivată şi de 

faptul că centrul regional sus-arătat are, în acelaşi timp, statut de serviciu social 

acreditat conform legii, prestând servicii sociale de evaluare şi asistenţă de specialitate 

persoanelor aflate în situaţii de nevoie generate de consumul de stupefiante, acţionând 

ca vector principal în vederea protecţiei, asistenţei şi intervenţiilor de specialitate şi 

reinserţiei în comunitate pentru anumite categorii sociale aflate în situaţii de risc. 

În esenţă, arătăm că Planul judeţean este structurat pe obiectivele generale: 

reducerea cererii de droguri (domeniile prioritare fiind prevenirea consumului de droguri 

şi asistenţa integrată) şi consolidarea capacităţii operaţionale de răspuns – cooperare 

internaţională, monitorizare şi coordonare (cercetare, evaluare, informare, coordonare). 

Totodată, sunt prevăzute obiective specifice şi activităţi, cu indicatori şi termene de 

evaluare, având ca responsabili o serie de autorităţi şi instituţii teritoriale, autorităţi ale 

administraţiei publice locale, servicii publice judeţene, unităţi sanitare, organisme 

private. 

 În baza considerentelor mai sus expuse, supunem spre dezbatere şedinţei în 

plen a Consiliului Judeţean Galaţi proiectul de hotărâre privind avizarea Planului 

judeţean de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale în domeniul drogurilor 

2022—2026. 
 

 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 

 
 
Vasiliu M. M./1 ex./16.06.2022 Secretarul general al judeţului: Ionel COCA 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate 
 

Nr. 6.958 din 16.06.2022 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind avizarea Planului 

judeţean de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale în domeniul 
drogurilor 2022—2026 

 
 

   
Prin proiectul de hotărâre mai sus arătat, iniţiatorul – preşedintele Consiliului 

Judeţean Galaţi – propune şedinţei în plen avizarea Planului judeţean de acţiune pentru 

implementarea Strategiei naţionale în domeniul drogurilor 2022—2026. 

Un demers similar s-a concretizat în anul 2014, prin adoptarea în luna iunie a 

Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 96 privind avizarea Strategiei Judeţene Antidrog 

Galaţi 2014–2020 şi a Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei Judeţene 

Antidrog Galaţi în perioada 2014–2016. 

Proiectul de act administrativ întruneşte condiţiile prevăzute de art. 2 din Hotărârea 

Guvernului 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, ce reglementează faptul că şi autorităţile administraţiei 

publice locale sunt responsabile pentru îndeplinirea obiectivelor specifice domeniului lor de 

activitate, prevăzute în Strategia naţională. Aceste obiective sunt detaliate în anexa actului 

normativ. 

Documentul programatic local, şi anume Planul judeţean de acţiune pentru 

implementarea Strategiei naţionale în domeniul drogurilor 2022—2026, a fost elaborat cu 

consultarea tuturor instituţiilor şi autorităţilor publice locale şi a structurilor societăţii civile 

care au competenţă în domeniul combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri, astfel 

cum se precizează în adresa Agenţiei Naţionale Antidrog – Centrul regional de prevenire, 

evaluare şi consiliere antidrog Galaţi nr. 4243575/08.06.2022. 

La solicitarea Agenţiei Naţionale Antidrog – Centrul regional de prevenire, evaluare 

şi consiliere antidrog Galaţi, Consiliul Judeţean Galaţi urmează să analizeze şi să avizeze 

documentul programatic local. Acesta este structurat pe obiectivele generale: reducerea 

cererii de droguri (domeniile prioritare fiind prevenirea consumului de droguri şi asistenţa 

integrată) şi consolidarea capacităţii operaţionale de răspuns – cooperare internaţională, 

monitorizare şi coordonare (cercetare, evaluare, informare, coordonare). Totodată, sunt 

prevăzute obiective specifice şi activităţi, cu indicatori şi termene de evaluare, având ca 

responsabili o serie de autorităţi şi instituţii teritoriale, autorităţi ale administraţiei publice 

locale, servicii publice judeţene, unităţi sanitare, organisme private. 



În fine, potrivit dispoziţiilor art. 173 alin. (1) lit. d), e) şi f) din Codul administrativ, 

aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi 

completările ulterioare, „consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de 

atribuţii: […] d) atribuţii privind gestionarea serviciilor publice de interes judeţean; e) 

atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern; f) alte atribuţii 

prevăzute de lege.”  

În concret, la art. 173 alin. (5) se prevede că „în exercitarea atribuţiilor prevăzute la 

alin. (1) lit. d), consiliul judeţean asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, 

cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind: […] b) 

serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor 

vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială; c) sănătatea.” 

Alin. (7) al art. 173 din acelaşi act normativ statuează că „în exercitarea atribuţiilor 

prevăzute la alin. (1) lit. e), consiliul judeţean: a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea 

sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea 

civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte 

de interes public judeţean.” 

 În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat întruneşte condiţiile de legalitate. 

 
Direcţia economie şi 

finanţe, 
George STOICA 

Direcţia de dezvoltare 
regională, 

Laura–Delia ANGHELUŢĂ 

Direcţia programe, 
Camelia EPURE 

 

 

   

Direcţia arhitect–
şef, 

_____________ 

Direcţia 
patrimoniu, 

Marin POPESCU 

Direcţia  
tehnică, 

Radu MĂCIUCĂ 

Şef serviciu, 
Georgeta–Alina 

NEDELCU 

 

 

 

 

 

 

 
 
Vasiliu M. M./1 ex./16.06.2022 Secretarul general al judeţului: Ionel COCA 

 


