
ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind însușirea Planului de acțiune în domeniul drogurilor  

la nivelul Județului Buzău 2022-2026 
 
 
 

 Consiliul Județean Buzău; 
 Având în vedere: 
 

- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului 
de hotărâre, înregistrat sub nr. 15108/20.09.2022; 

- raportul Direcției juridice și administrație publică locală înregistrat sub 
nr. 15109/20.09.2022; 

- avizul de legalitate al Secretarului General al Județului Buzău dat pe 
proiectul de hotărâre; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău  
anexate la hotărâre; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 344/2022 pentru aprobarea 
Strategiei Naționale în domeniul drogurilor 2022-2026 și a Planului de 
acțiuni pentru implementarea Strategiei Naționale în domeniul drogurilor 
2022-2026, 

 
În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. „f” din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 

 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
 

Art. 1. Se însușește Planul de acțiune în domeniul drogurilor la nivelul 
Județului Buzău 2022-2026 prevăzut în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Consiliul Județean Buzău își asumă participarea în acțiunile 

prevăzute în Planul de acțiune, logistic și financiar, în funcție de resursele 
identificate. 

 
 
 



 
 
 
Art. 3. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Buzău să 

semneze Planul de acțiune. 
 

Art. 4. Secretarul General al Județului Buzău va asigura comunicarea 
hotărârii Instituției Prefectului – Județul Buzău, Direcției economice și 
Direcției juridice și administrație publică locală, precum și publicarea pe 
site-ul Consiliului Județean Buzău. 

 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU 
 
 
 
 

      CONTRASEMNEAZĂ, 
         SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI BUZĂU, 

 
  MIHAI – LAURENȚIU GAVRILĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 211 
BUZĂU, 29 SEPTEMBRIE 2022 

 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 32 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, 
- abţineri. 
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PROPUNERE 
PLANUL DE ACȚIUNE ÎN DOMENIUL DROGURILOR   

LA  NIVELUL  JUDEȚULUI  BUZĂU 
2022-2026 

 
 

Nr……………Din…………… 

Exemplar unic 
 

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

 
Obiectiv general 1: Consolidarea sistemului judetean 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. Consolidarea intervenţiilor şi strategiilor contextuale și universale de prevenire adresate populaţiei generale. 
1.2. Consolidarea 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 Activități Perioada de 
implementare Indicatori Termen de 

evaluare Responsabili 

1.1. Consolidarea 
intervenţiilor şi strategiilor 
contextuale și universale de 

prevenire adresate 
populaţiei generale. 

1.1.1. Dezvoltarea de proiecte/ 
campanii naționale /locale de 
informare, conștientizare a 
riscurilor și consecințelor 

negative ale consumului de 
droguri și promovarea 

alternativelor sănătoase la 

2022-2026 

- număr campanii 
- număr proiecte 

naționale 
- număr proiecte 

locale 
- număr beneficiari 

direcți

anual 

C.P.E.C.A. Buzău, 
I.S.J. Buzău,  
Universitatea 

”Bioterra” Buzău, 
D.S.P. Buzău, 
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Obiective specifice Activități Perioada de 
implementare Indicatori Termen de 

evaluare Responsabili 

consumul de droguri, adresate 
populației generale 

Autorităţile 
administraţiei publice 
locale, DJST Buzău , 

I.P.J. Buzău, I.J.J. 
Buzău, ISU Buzău, 
Societatea civilă. 

1.1.2. Dezvoltarea 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 
naționale 

- număr proiecte 
naționale 

- număr proiecte 
locale 

- număr beneficiari 
direcți 

anual 

CPECA Buzău, 
ISJ Buzău, DSP Buzău, 

Autorităţile 
administraţiei publice 
locale, DJST Buzău, 

CJRAE Buzău, 
DGASPC Buzău, 
Societatea civilă. 

1.2. Consolidarea 
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. Dezvoltarea de 
proiecte/campanii 

naționale/locale de prevenire 
adresate categoriilor de vârstă la 

risc pentru dezvoltarea de 
comportamente adictive  

 
2022-2026 

 
- număr campanii 
- număr proiecte 
- număr proiecte 

locale 
- număr beneficiari 

direcți 

 
anual 

CPECA Buzău, 
ISJ Buzău, DSP Buzău, 

CJRAE Buzău, 
Autorităţile 

administraţiei publice 
locale, 

DJST Buzău, 
Societatea civilă. 

1.2.2. Dezvoltarea de 
proiecte/campanii 

naționale/locale de prevenire 
adresate grupurilor vulnerabile 

la consumul de droguri  

 
2022-2026 

 
- număr campanii 
- număr proiecte 
- număr proiecte 

locale 
- număr beneficiari 

direcți 

 
anual 

CPECA Buzău, 
ISJ Buzău, DSP Buzău, 
DGASPC Buzău, IPJ 

Buzău, IJJ Buzău, 
Autorităţile 

administraţiei publice 
locale, 

DJST Buzău, 
Societatea civilă. 
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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 

CPECA Buzău, 
ISJ Buzău, 

CJRAE Buzău 
IPJ Buzău, IJJ Buzău, 

DGASPC Buzău, 
Societatea civilă, 

Autorități ale 
administrației publice 

locale.
 

Domeniul prioritar ASISTENȚA INTEGRATĂ 
Arie prioritară REDUCEREA RISCURILOR ASOCIATE CONSUMULUI DE DROGURI 

 
Obiectiv general 2: Consolidarea, bazata pe evidente ştiinţifice, a serviciilor şi intervenţiilor din cadrul sistemului judetean de 

asistenţă medicală, psihologică şi socială în vederea îmbunătățirii  identificării, atragerii şi motivării  persoanelor care consumă droguri. 
Obiective specifice: 
 
2.1 Prevenirea supradozelor și deceselor asociate consumului de droguri în rândul persoanelor care consumă droguri. 
2.2. Consolidarea parteneriatului cu societatea civilă. 

 

Obiective specifice Activități Perioada de 
implementare Indicatori Termen de 

evaluare Responsabili 

2.1. Prevenirea 
supradozelor și deceselor 
asociate consumului de 

droguri în rândul 
persoanelor care consumă 

droguri; 

2.1.1. Implementarea de sesiuni/ 
activități de informare 

specializate adecvate nevoilor, 
adresate reţelelor de 

profesionişti , în vederea 
prevenirii supradozelor și a 

deceselor asociate consumului 
de droguri. 

2022-2026 

-număr 
sesiuni/activitati 

-număr beneficiari 
direcți 

anual 

CPECA Buzău, 
DSP Buzău, 
Autorităţile 

administraţiei publice 
locale, 

Societatea civilă 
(colegii ale 

profesioniștilor vizați). 
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Obiective specifice Activități Perioada de 
implementare Indicatori Termen de 

evaluare Responsabili 

2.2. Consolidarea 
parteneriatului cu societatea 

civilă 

2.2.1. Implementarea de către 
societatea civilă cu suportul 

autorităților publice a 
programelor/serviciilor integrate 
pentru consumatorii de droguri. 

2022-2026 
- număr de 

programe/servicii 
anual 

CPECA Buzău, 
DSP Buzău  
Autorităţile 

administraţiei publice 
locale, 

Societatea civilă. 
 

Arie prioritară ASISTENȚA SPECIALIZATĂ A PERSOANELOR CARE CONSUMĂ DROGURI 
 

Obiectiv general 3: 
Consolidarea, bazata pe evidente ştiinţifice, a intervenţiilor şi serviciilor specializate de asistenţă şi a celor de reintegrare socială din 

cadrul sistemului naţional de asistenţă medicală, psihologică şi socială, în vederea îmbunătățirii  identificării, atragerii şi motivării  
persoanelor care consumă droguri. 

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. Aplicarea măsurilor de tratament alternative la sancțiunile coercitive in acord cu principiile justiției terapeutice pentru persoanele 

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. Implicarea serviciilor de 
nivel I de atragere și motivare a 

persoanelor care consumă 
droguri, în special a 

consumatorilor problematici 

 
2022-2026 

 
- număr și tip de 

servicii 
- număr de 
beneficiari 

 
anual 

CPECA Buzău, 
DSP Buzău (spitale, 
medici de familie), 

Autorităţile 
administraţiei publice 

locale, 
Societatea civilă. 

 
3.1.2. Implementarea serviciilor 

de nivel II 

 
2022-2026 

 
- număr și tip de 

servicii 
- număr de 
beneficiari

 
anual 

 
CPECA Buzău, 

DSP Buzău , CSM 
Buzău 

Autorităţile 
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Obiective specifice Activități Perioada de 
implementare Indicatori Termen de 

evaluare Responsabili 

administraţiei publice 
locale, 

Societatea civilă. 

 
3.1.3. Implementarea serviciilor 

de nivel III 
2022 - 2026 

 
- număr și tip de 

servicii 
- număr de 
beneficiari 

 
anual 

CPECA Buzău, 
DSP Buzău, 

AJOFM Buzău 
Autorităţile 

administraţiei publice 
locale, 

Societatea civilă. 

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 

CPECA Buzău, 
AJOFM Buzău, 

Autorităţile 
administraţiei publice 

locale, 
Societatea civilă. 

3.3.  Implementarea 
sistemului de justiție 

terapeutică pentru 
persoanele care consumă 
droguri ca alternativă la 
sancțiunile coercitive în 

funcție de nevoile 
identificate. 

3.3.1. Referirea persoanelor care 
consumă droguri și care au 

săvârșit fapte penale cu pericol 
social redus, în vederea 

includerii acestora în circuitul 
integrat de asistență. 

2022-2026 
- număr beneficiari 

referiți 
anual 

CPECA Buzău, 
Serviciul de Probațiune, 

Tribunalul Buzău, 
Direcţia de Investigare 

a Infracţiunilor de 
Criminalitate 

Organizată şi Terorism 
– B.T. Buzău. 

 
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, de detenție cât și după liberare, având ca scop final reintegrarea socială. 
4.2. Prevenirea supradozelor în rândul persoanelor care consumă droguri sau se află în tratament substitutiv, atât în perioada de reținere 

şi arest preventiv, de detenție, cât și după liberare. 
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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, 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 sau au consumat 

droguri și se află în stare de 
reținere și arest preventiv ori în 

sistemul penitenciar. 

2022-2026 
- număr și tip 

servicii/instituții 
- număr beneficiari

anual 
CPECA Buzău,  

IPJ Buzău,  Societate 
civilă. 

4.2. Prevenirea 
supradozelor în rândul 

persoanelor care consumă 
droguri sau se află în 

tratament substitutiv, atât 
în perioada de reținere şi 

arest preventiv, de 
detenție, cât și după 

liberare. 

4.2.1. Implementarea de 
programe de informare și 

formare a profesioniştilor care 
lucrează cu persoane care 

consumă droguri aflate în stare 
de reținere şi arest preventiv, 

detenție sau după liberare, 
pentru prevenirea și/sau 

facilitarea intervenției rapide în 
caz de supradoză. 

2022-2026 

- număr programe 
formare 

- număr programe 
informare 

- număr și tip 
beneficiari 

anual 

CPECA Buzău,  
IPJ Buzău, Serviciul de 

Probațiune, 
Autorităţile 

administraţiei publice 
locale, 

Societatea civilă. 

 
 

II. REDUCEREA OFERTEI DE DROGURI 
 
Obiectiv general 5: Consolidarea intervențiilor de contracarare a grupărilor de criminalitate organizată care își desfășoară activitatea 

în România 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 
5.1. Destructurarea grupărilor de criminalitate organizată active pe teritoriul României, 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 
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Obiective specifice Activități Perioada de 
implementare Indicatori Termen de 

evaluare Responsabili 

5.1. Destructurarea 
grupărilor de criminalitate 

organizată active pe 
teritoriul României, 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. Investigarea cu 
prioritate,inclusiv prin 

reconfigurarea modului de 
partajare a competenței și 

coordonarea managerială a 
prioritizării acțiunilor, a 

grupărilor de criminalitate 
organizată care sunt implicate 
în traficul de droguri,precum și 
în alte forme de criminalitate 
gravă (traficul de persoane, 

introducerea ilegală de migrați, 
traficul de arme de foc, 

terorismul, etc.) sau care 
facilitează forme grave de 
criminalitate organizată 

(violență/omoruri în legătură cu 
traficul de droguri, corupție, 

spălare de bani, etc.) și sunt o 
amenințare pentru siguranța 

națională

2022-2026 

- număr de grupări 
infracţionale 
identificate 

- număr de grupări 
infracţionale 
destructurate 

- număr persoane 
cercetate 
- bunuri 

confiscate/ 
valorificate 

anual 

Direcţia de Investigare 
a Infracţiunilor de 

Criminalitate 
Organizată şi Terorism 

– BT Buzău, SCCO, 
IPJ Buzău 

 
 Obiectiv general 6 Consolidarea mecanismului de control al circuitului licit al precursorilor și medicamentelor cu conținut 
stupefiant și de combatere a deturnării acestora precum și prevenirea și combaterea producției de droguri și a cultivării ilicite a plantelor 
cu conținut stupefiant. 

6.1. Dezvoltarea mecanismelor de monitorizare și control a circuitului legal a medicamentelor cu conținut psihotrop și stupefiant. 
 6.2. Creșterea capacității prevenire și combatere a cultivării ilicite a canabisului în România. 

Obiective specifice Activități Perioada de 
implementare Indicatori Termen de 

evaluare Responsabili 
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Obiective specifice Activități Perioada de 
implementare Indicatori Termen de 

evaluare Responsabili 

6.1. Dezvoltarea 
mecanismelor de 

monitorizare și control a 
circuitului legal a 

medicamentelor cu 
conținut psihotrop și 

stupefiant 

6.1.1. Organizarea unor 
întâlniri și seminarii cu 
asociațiile profesionale 

relevante din domeniu, pentru 
creșterea gradului de 

conștientizare cu privire la 
implicațiile legale și pericolul 

reprezentat de deturnarea 
medicamentelor cu conținut 

stupefiant

2022-2026 
- număr întâlniri 

organizate 
anual 

DSP Buzău, SCCO, 
IPJ Buzău 

 
 

III. CONSOLIDAREA CAPACITATII OPERAȚIONALE DE RĂSPUNS - COOPERARE 
INTERNAȚIONALĂ, MONITORIZARE ȘI COORDONARE. 

III. 1. CERCETARE, EVALUARE, INFORMARE 
 

Obiectiv general 7 Dezvoltarea și consolidarea unui sistem integrat și flexibil de colectare a datelor privind fenomenul drogurilor, în 
vederea utilizării celor mai recente informații în procesul decizional și al formulării și aplicării răspunsurilor din domeniul sănătății publice 
și securității cetățenilor. 

Obiective specifice: 
7.1. 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. 
 

Obiective specifice Activități Perioada de 
implementare Indicatori Termen de 

evaluare Responsabili 

7.1.  Implementarea 
instrumentelor de 

supraveghere 
epidemiologică pentru a 
obține în scopul analizei 

cele mai recente date 
privind modelele și 

tendințele survenite în 

 
7.1.1. Colectarea și 

introducerea datelor culese din 
teren cu ocazia realizării unor 
studii naționale/europene la 

care România este parte 

 
2022-2024 

 
- metodologie 
- bază de date 

curățată 
 

 
anual 

 
CPECA Buzău, ISJ 

Buzău 

7.1.2. Colectarea și 
introducerea datelor rezultate 

2022-2026 
- completare bază 

de date
anual 

 
CPECA Buzău, DSP 
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Obiective specifice Activități Perioada de 
implementare Indicatori Termen de 

evaluare Responsabili 

consumul de droguri din implementarea indicatorilor 
epidemiologici cheie și a celor 
dezvoltați la nivel național - 

Servicii de asistenţă integrată 
(SAI), etc.

- fișe de urgență 
colectate  

Buzău 

 
III.2. COORDONARE 

 
Obiectiv general 8. Asigurarea unui concept unitar de acţiune în domeniul problematicii drogurilor şi precursorilor, monitorizarea 

implementării politicilor naţionale/județene în domeniul drogurilor, utilizarea eficientă a resurselor şi maximizarea rezultatelor 
intervenţiilor realizate. 

 
Obiective specifice: 

8.1. Optimizarea platformei de coordonare și cooperare inter-sectorială în domeniul drogurilor. 
8.2. Dezvoltarea și consolidarea capacității de răspuns a structurilor naționale/locale specializate in reducerea cererii si ofertei de droguri. 

Obiective specifice Activități Perioada de 
implementare Indicatori Termen de 

evaluare Responsabili 

8.1. Optimizarea 
platformei de coordonare 

și cooperare inter-
sectorială în domeniul 

drogurilor 

8.1.1.Întruniri ale Grupului de 
lucru  

2022-2026 

 
- număr ședințe 

- număr materiale 
rezultate 

anual 

Instituția Prefectului – 
Județul Buzău CPECA 
Buzău, toate instituțiile 

și organizațiile 
nonguvernamentale cu 
atribuții în domeniu. 
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Obiective specifice Activități Perioada de 
implementare Indicatori Termen de 

evaluare Responsabili 

8.1.2. Elaborarea, 
implementarea, monitorizarea 

si evaluarea planului de acțiune 
local in domeniul drogurilor. 

2022-2026 
- planul de acțiune 

local 

anual 
începând cu 
al doilea an 

de 
implementare 

a SNDD 

Instituția Prefectului – 
Județul Buzău, 

CPECA Buzău toate 
instituțiile și 
organizațiile 

nonguvernamentale cu 
atribuții în domeniu. 

         

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

 

8.2.1. Implementarea 
programelor de formare inițială 

şi continuă în domeniul 
drogurilor (voluntari antidrog, 
cadre didactice, alte categorii 

profesionale) 

2022-2026 

- număr de sesiuni 
de formare 
organizate 
- număr de 
beneficiari 
- categorii 

profesionale 
formate 

anual 

CPECA Buzău, ISJ 
Buzău prin CCD 

Buzău CJRAE Buzău, 
DJST Buzău, 
Autorități ale 

administrației publice 
locale, Societatea 

civilă. 

 
 
CENTRUL DE PREVENIRE, EVALUARE ȘI                                  INSTITUȚIA PREFECTULUI‐                                             CONSILIUL JUDEȚEAN  
     CONSILIERE ANTIDROG BUZĂU                                                       JUDEȚUL  BUZĂU                                                                  BUZĂU 
                         
                    
  ...................................................                                         ..................................................                                    .............................................. 
 
 
         INSPECTORATUL DE POLIȚIE                                               ARHIEPISCOPIA  BUZĂLUI                                              AUTORITATEA  TERITORIALĂ                        
                                                                                                                                                                                                                           DE   
               JUDEȚEAN  BUZĂU                                                                 ȘI VRANCEI                                                                ORDINE  PUBLICĂ  BUZĂU                                      
                                                                                                                                                                      
 
      ...................................................                                ..................................................                                    ................................................. 
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           INSPECTORATUL JUDEȚEAN                               INSPECTORATUL PENTRU  SITUAȚII                               SERVICIUL  DE  COMBATERE A              
                 DE  JANDARMI  BUZĂU                                                DE  URGENȚĂ   AL                                      CRIMINALITĂȚII  ORGANIZATE BUZĂU                                      
                                                                                                         JUDEȚULUI  BUZĂU                                                  
 
 
         ...................................................                        ...................................................                                   .................................................. 
 
 
         
 
 
             DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ                           AGENŢIA  JUDEȚEANĂ                              AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU 
             SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI                      PENTRU  PRESTAȚII  SOCIALE                           OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ                       
                              BUZĂU                                                                          BUZĂU                                                                  BUZĂU                 
                                           
                                                       
               ...................................................                    ...................................................                     ................................................. 
  
         
 
       
 
 
 
        DIRECȚIA  DE  SĂNĂTATE                                   DIRECȚIA  JUDETEANĂ  PENTRU                                      INSPECTORATUL ȘCOLAR 
             PUBLICĂ  BUZĂU                                                SPORT  ȘI  TINERET BUZĂU                                               JUDEȚEAN  BUZĂU                    
                                                                    
 



12 

 

        
       ...................................................                    ..................................................                              ...................................................   
       
     
  
    
 
 
                  TRIBUNALUL  BUZĂU                               CENTRUL JUDEȚEAN  DE  RESURSE                                     UNIVERSITATEA  BIOTERRA ‐                
                                                                                     SI  ASISTENȚĂ  EDUCATIONALĂ  BUZĂU                                                 BUZĂU        
           
                                                                                                                                                                                                                                                                               
                  ……………………………….                                  ..................................................                                   ...................................................                           
   
                                 
                 
                        D.I.I.C.O.T.  ‐ BIROUL                              SERVICIUL  DE  PROBAȚIUNE                         SOCIETATEA  NATIONALĂ  DE CRUCE  ROSIE   
                                                                                                                                                                            
                       TERITORIAL  BUZĂU                                                   BUZĂU                                                      DIN  ROMANIA ‐ FILIALA  BUZĂU 
                            
                 
                    .............................................                ......................................................                               .......................................... 
                               

 



 
 
CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
            PREȘEDINTE 
  Nr. 15108/20.09.2022 
 
 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre privind însușirea  

Planului de acțiune în domeniul drogurilor  
la nivelul Județului Buzău 2022-2026 

 
 
 
 

 Prin Hotărârea Guvernului nr. 344/2022 a fost aprobată Strategia Națională 
în domeniul drogurilor pentru perioada 2022-2026 precum și Planul de acțiune 
pentru implementarea acesteia. 

În baza acestor documente strategice se elaborează, de către instituțiile și 
autoritățile publice, un plan județean. 

În mod evident, problematica distribuirii și consumului de droguri se 
dovedește nu numai importantă prin efectele și consecințele asupra 
consumatorilor, dar și al întregii societăți cât și pentru o categorie deosebit de 
vulnerabilă a copiilor și tinerilor. 

Dacă în perioada 2013-2020 preponderent era la tinerii cu vârste de 16 ani 
și peste 16 ani, s-a constatat că în prezent sunt cazuri și sub această vârstă. 
 În opinia noastră și prin raportare la competențele Consiliului Județean, 
apreciem că ar fi deosebit de importantă și utilă crearea unei rețele de voluntari 
la nivelul județului care să monitorizeze și sesizeze cazurile și potențialii 
„candidați” pentru consumul de droguri la nivelul unităților de învățământ, 
diseminarea cu specialiști în domeniul medical, psihologic etc. dar și cu 
participarea unor tineri care au cunoscut ororile consumului de droguri, 
învingându-și dependența. 
 Prin proiectul de hotărâre propun însușirea Planului județean 2022-2026. 
  
 
 

PREȘEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU 
 
 
 



 
 

    CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
        DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI 
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ 
             
  Nr. 15109/20.09.2022 
 
 

 
RAPORT 

 
la proiectul de hotărâre privind însușirea  

Planului de acțiune în domeniul drogurilor  
la nivelul Județului Buzău 2022-2026 

 
 
 Autoritățile publice au responsabilitățile prevăzute în proiectul Planului 
județean de acțiuni în domeniul drogurilor alături de parteneri instituționali și din 
societatea civilă, motiv pentru care acesta trebuie însușit de toate autoritățile 
publice. 
 În mod corect inițiatorul propune plenului Consiliului Județean ca linia de 
implicare a autorității publice județene să fie aceea a acțiunilor cu impact direct 
asupra potențialilor consumatori și „recuperarea” în timp util a celor deja 
dependenți. 
 Asupra unor responsabilități financiare pentru unele acțiuni se va face prin 
raportare la impactul acțiunii și cu încadrarea în fondurile bugetare proprii. 

 
 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

 
MIRELA OPREA 
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