
 

Raportul Ministerului Afacerilor Interne  privind rezultatele implementării 

pe parcursul simestrului I al anului 2011 a 

Planului naţional de acţiuni antidrog pentru anii 2011 – 2013 
 

Nr. 

d/o 

Obiectivele Acţiuni practice Termen 

de  

realizare 

Responsabili pentru 

implementare 

Măsurile întreprinse 

1 2 3 4 5 6 

 Domeniul I: REDUCEREA CERERII DE DROGURI  

            Subdomeniul I.1: PREVENIREA PRIMARĂ A CONSUMULUI DE DROGURI LEGALE ŞI ILEGALE 

 Prioritatea principală: Stabilizarea sau reducerea consumului de droguri legale şi ilegale în societate, în special printre minori, şi contribuirea la stabilirea sau la diminuarea 

consumului de droguri ilegale injectabile 

1. Elaborarea şi 

implementarea unui 

sistem coordonat de 

prevenire primară în 

şcoli 

1. Crearea unui 

grup de lucru 

consultativ 

interdepartamental 

şi intersectorial de 

prevenire primară 

în şcoli 

  Ianuarie 

2011 

Ministerul Educaţiei în 

colaborare cu Ministerul 

Tineretului şi Sportului, 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, 

Ministerul Sănătăţii, 

Ministerul Afacerilor Interne, 

Comitetul Naţional Antidrog 

(în continuare – Comitet 

Naţional), autorităţile locale, 

ONG-uri 

Ministerul Educaţiei, a comunicat că către 15.04.2011, va fi constituit 

grupul de lucru interdepartamental şi intersectorial precum şi elaborat un 

program de acţiuni în domeniu prevenirii consumului de droguri .   

 

 

 

 

 

3. 

 

Elaborarea şi 

implementarea unui 

sistem coordonat de 

prevenire primară în 

afara şcolilor 

1. Crearea unui 

grup de lucru 

consultativ 

interdepartamental 

şi intersectorial de 

prevenire primară 

în afara şcolilor 

  

 

 

Ianuarie 

2011 

Ministerul Tineretului şi 

Sportului în colaborare cu 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, Comitetul 

Naţional, Ministerul 

Educaţiei, autorităţile locale 

şi ONG-uri 

La acest compartiment angajaţii MTS au informat că în cadrul 

ministerului a fost creat un grup de lucru consultativ intersectorial de 

prevenire primară a riscurilor consumului de droguri  în afara şcolilor, 

iar cel interdepartamental, este în proces de instituire. 
 

  

   



4. Elaborarea şi 

implementarea unui 

vocabular nou de 

termeni în domeniul 

prevenirii 

consumului de 

droguri pentru a 

contribui la 

îmbunătăţirea 

cunoştinţelor şi la o 

mai bună înţelegere 

dintre diverşi actori 

1. Elaborarea unui 

vocabular de 

termeni în 

domeniul 

prevenirii primare 

  Februarie 

2011 

Ministerul Educaţiei în 

colaborare cu Ministerul 

Tineretului şi Sportului, 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, 

Ministerul Sănătăţii, 

Ministerul Afacerilor Interne, 

Ministerul Apărării, 

Comitetul Naţional, 

autorităţile locale, ONG-uri 

Ministerul Educaţiei, nu a comunicat despre iniţierea elaborării unui 

astfel de vocabular dar a informat despre efectuarea următoarelor 

activităţi: a informat că în abordarea problemei consumului de droguri 

ministerul se bazează pe conceptul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii 

“Sănătate pentru toţi în secolul al 21-lea”, conform căruia consumul de 

droguri este o problem ce periclitează sănătatea publică şi care ar putea 

împiedica dezvoltarea sănătoasă a tinerilor. În conformitate cu Strategia 

Naţională, ministerul coordonează implementarea programelor de 

educaţie în domeniul pregătirii către viaţa de familie, sănătăţii, egalităţii 

între sexe în şcolile de cultură general, licee, colegii şi universităţi, 

precum şi participă la elaborarea materialelor informativ-educaţionale şi 

communicative. 

 

  

Subdomeniul I.2: TRATAMENTUL ŞI REABILITAREA CONSUMATORILOR DE DROGURI 

  

Prioritatea principală: Contribuirea la stabilizarea sau diminuarea consumului de droguri ilegale injectabile şi la ameliorarea calităţii vieţii consumatorilor tuturor tipurilor de 

droguri, a familiilor lor şi altor persoane apropiate prin asigurarea disponibilităţii unui spectru larg de servicii calitative de reducere a riscurilor, de tratament şi reabilitare 

1. Implementarea 

reţelei existente de 

programe în baza 

evaluării 

necesităţilor şi 

analizei 

accesibilităţii 

serviciilor pentru 

consumatorii de 

droguri 

Prezentul sector de activităţi este acoperit de domeniul VII “Dezvoltarea serviciilor absente” 

2. Dezvoltarea şi 

implementarea 

conceptului de 

tratament şi 

reabilitare în baza 

datelor recente 

pentru a asigura 

complexitatea, 

consecutivitatea şi 

accesibilitatea 

serviciilor 

individuale care 

corespund 

necesităţilor 

consumatorilor de 

1. Crearea unui 

grup de lucru 

consultativ 

interdepartamental 

şi intersectorial de 

tratament şi 

reabilitare 

  Ianuarie 

2011 

Ministerul Sănătăţii în 

colaborare cu Ministerul 

Muncii, Protecţiei Sociale şi 

Familiei, Comitetul Naţional, 

autorităţile locale şi ONG-uri 

Ministerul sănătăţii, nr. 01-9/1537 nr. 5-0711,  a informa despre faptul 

că a fost creat grupul de lucru consultativ interdepartamental şi 

intersectorial, pentru elaborarea obiectivelor date, pentru simestru I, au 

desfăşurat 1181 convorbiri individuale cu persoanele dependente de 

droguri, au realizat 4 emisiuni televizate, 6 emisiuni radiofonice, 

publicate 3 articole în presă.  

La 26.06.2011, toate instituţiile medico-sanitare subordinate au organizat 

şi desfăşurat activităţi dedicate “Zilei internaţionale de luptă împotriva 

consumului şi traficului illicit de droguri”. 

La 01.07.2011, în instituţiile narcologice sub supraveghere medical se 

află 9116 persoane, dintre care 576 au beneficiat de tratament antidrog şi 

recuperare psihosocială, iar 77 au beneficiat de asistenţă psihosocială în 



droguri Cadrul Centrului de Reabilitare pentru narcomani.   

O conlucrare fructuoasă se înregistrează de către Comitetul Permanent 

de Control asupra Drogurilor din cadrul Ministerului Sănătăţii. Pe 

parcursul primului simestru au fost eliberate 81 autorizaţii de activitate şi 

211 autorizaţii de import. 

MMPSF, la finele trimestrului III, a comunicat că este creat un grup 

de lucru în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.825 din 

03.08.2005 cu privire la constituirea Consiliului naţional de coordonare 

a programelor naţionale de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA, 

infecţiilor cu transmitere sexuală şi de control al tuberculozei, în cadrul 

ministerului prin ordinul ministrului a fost creat Grupul tehnic de Lucru 

”Asistenţă şi protecţie socială pentru persoanele afectate TB/HIV”. 

Grupul este format din specialişti din cadrul Ministerului Muncii, 

Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Sănătăţii, Centrul Sida, 

Dispensarul Republican de Narcologie, Organizaţii internaţionale şi 

ONG în domeniu. 

În activitatea sa Grupurile Tehnice de Lucru se conduc de un plan de 

lucru, care se prezintă Secretariatului Consiliului Naţional de 

coordonare. Conform Hotărîrii Guvernului sus menţionate.Sarcinile 

Grupurilor Tehnice de Lucru constau în: oferirea suportului tehnic în 

elaborarea proiectelor şi strategiilor programelor naţionale de profilaxie 

şi control a tuberculozei, infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere 

sexuală; oferirea suportului tehnic în elaborarea propunerilor de 

finanţare faţă de donatorii externi sau agenţiile donatoare; monitorizarea 

şi evaluarea situaţiei din domeniul tuberculozei, infecţie HIV/SIDA şi 

infecţiilor cu transmitere sexuală 
 

    

 

  

Domeniul II: REDUCEREA RISCURILOR ŞI DAUNELOR  
  

Prioritatea principală: Reducerea riscurilor potenţiale legate de toate tipurile de droguri şi impactul economic, de sănătate, social, penal şi de securitate al utilizării lor de 

indivizi şi societate, contribuirea la stabilizarea sau reducerea consumului de droguri ilegale injectabile 

2. Elaborarea şi 

implementarea 

conceptului de 

reducere a riscurilor 

în conformitate cu 

datele recente, 

1. Crearea unui 

grup de lucru 

consultativ 

interdepartamental 

şi intersectorial de 

reducere a 

  Ianuarie 

2011 

Ministerul Sănătăţii în 

colaborare cu Ministerul 

Muncii, Protecţiei Sociale şi, 

Familiei, Comitetul Naţional, 

autorităţile locale şi ONG-uri 

În acest context Ministerul Sănătăţii, a informat: precum că de 

comun cu specialiştii în domeniu, analizează situaţia pentru 

determinarea conceptului de reducere a riscurilor şi de tratament pentru 

asigurarea consecutivităţii şi accesibilităţii serviciilor medicale oferite 

persoanelor bolnave şi codependente. 



pentru a asigura 

complexitatea, 

consecutivitatea şi 

accesibilitatea 

serviciilor 

individuale care 

corespund cerinţelor 

consumatorilor de 

droguri şi ale 

rudelor acestora 

daunelor Specialiştii Ministerului Sănătăţii continuă, de comun cu specialiştii 

Ministerului Afacerilor Interne să conlucreze asupra implementării 

politicilor de control asupra drogurilor, iar de comun cu specialiştii altor 

ministere şi departamente, la asigurarea susţinerii procesului de 

reabilitare şi integrare socială a dependenţelor de droguri, ca o parte 

componentă a politicii de reducere a cererii drogurilor. 

3. Elaborarea şi 

implementarea unui 

vocabular nou de 

termeni în domeniul 

tratamentului, 

reabilitării şi 

reducerii daunelor 

care să contribuie la 

o înţelegere 

îmbunătăţită şi 

comună în rîndurile 

experţilor implicaţi 

în acest domeniu 

Prezentul sector de activităţi este acoperit de domeniul VI “Instruirea experţilor” 

 Domeniul III: REDUCEREA OFERTEI DE DROGURI  

  

Prioritatea principală: Reducerea disponibilităţii drogurilor legale şi ilegale în special pentru minori prin aplicarea eficientă a legii şi utilizarea altor instrumente instituţionale. 

Stoparea sau reducerea în Republica Moldova a cultivării domestice a plantelor pentru producerea de droguri şi reducerea traficului de droguri către şi prin Republica Moldova 

1. În baza unui audit al 

rolurilor, 

responsabilităţilor, 

competenţelor şi 

formelor recente de 

cooperare a 

organelor de drept 

luate separat, 

evaluarea 

necesităţilor şi 

posibilităţilor 

restructurării lor 

pentru a spori 

eficienţa în 

combaterea 

traficului ilicit de 

droguri 

1. Formarea unui 

grup de lucru 

pentru efectuarea 

auditului 

funcţionalităţii 

organelor de drept 

implicate în 

activităţi de 

reducere a 

livrărilor de 

droguri 

  Ianuarie 

2011 

Ministerul Afacerilor 

Interne în colaborare cu 
Serviciul Vamal, Serviciul 

Grăniceri, Ministerul 

Apărării, Comitetul Naţional, 

Ministerul Justiţiei şi 

Procuratura Generală 

Ministerul Afacerilor Interne, a format grupul de lucru în cadrul 

ministerului pentru efectuarea auditului colaboratorilor de poliţie 

implicaţi nemijlocit în contracararea crimelor legate de droguri. 

Serviciul Vamal, nu a informat despre crearea unui astfel de grup, dar a 

comunicat că a analizat importul diferitor mărfuri din ţările de export cu 

risc sporit în livrarea de droguri (conform recomandărilor ONU), fiind 

efectuate controale fizice detaliate, cu antrenarea cânilor specializaţi. 

- monitorizarea şi analiza fluxului persoanelor şi automobilelor la 

traversarea frontierei, în comun cu efectivul Centrului chinologic al 

Serviciului Vamal. 

     - orientarea activităţii de demascarea şi anihilarea filierelor 

specializate prin intermediul expedierilor poştale internaţionale, au fost 

desfăşurate măsuri preventiv – profilactice în cadrul operaţiunii speciale 

„Curier 1-Poşta”, în urma căreia a fost documentat un caz de 

contrabandă cu droguri. 



     -  eficientizarea urmăririi penale pe cazurile de contrabandă cu 

droguri, ca urmare fiind finisată urmărirea penală pe art. 248 al. 5 C.P. 

(contrabanda cu substanţe psihotrope) şi expediat în instanţa de judecată. 

În cazul acestei cauze penale s-a utilizat livrarea controlată în cooperare 

cu mai multe ţări, unde au fost atraşi la răspundere penală toţi figuranţii 

pe caz: din Belgia, Republica Moldova şi Federaţia Rusă. Astfel, în urma 

cooperării internaţionale eficiente, cu sincronizarea acţiunilor comune 

între mai multe ţări, coordonată de către sectorul antidrog al Serviciului 

Vamal a fost posibilă lichidarea întregului „canal transfrontalier de 

contrabandă cu droguri”, în care teritoriul Republicii Moldova era 

destinat tranzitării şi reambalării drogurilor, pentru asigurarea securităţii 

cantităţii de droguri şi livrării la destinaţie.  

     - asigurarea continuităţii studierii, analizei şi evaluării situaţiei 

operative în domeniul traficului ilicit de substanţe narcotice, psihotrope şi 

precursorii pe teritoriul vamal al Republicii Moldova. În baza studiului 

respectiv, se stabileşte pronosticul fenomenului de trafic ilicit cu droguri, 

se determină direcţiile prioritare ale activităţii de contracarare a traficului 

ilicit de droguri, se efectuează planificarea complexă a activităţii 

subdiviziunilor subordonate şi se asigură un control eficient asupra 

realizării sarcinilor stabilite conform obiectivelor trasate din domeniul de 

activitate vizat.  

Ministerul Justiţiei (DIP) nu a informat despre formarea unui astfel de 

grup pentru efectuarea auditului în cadrul departamentului. 

Serviciul Grăniceri, nu au informat despre formarea unui astfel de grup 

pentru efectuarea auditului în cadrul serviciului. 

Ministerul Apărării, nu au informat despre formarea unui astfel de 

grup pentru efectuarea auditului în cadrul serviciului dar au comunicat 

că au fost desfăşurate şedinţe cu toate categoriile de militari ai Armatei 

Naţionale pe tematica „Modul sănătos de viaţa. Dauna drogurilor asupra 

organismului”. Deasemenea în perioada efectuării examenului medical 

al recruţilor la încorporare precum şi pe parcursul primilor săptămîni de 

îndeplinire a serviciului militar se atrage o atenţie deosebită în scopul 

depistării persoanelor cu potenţialul de folosire a drogurilor. Persoanele 

activitatea cărora este legată cu evidenţa, păstrarea, eliberarea şi 

administrarea substanţelor stupefiante, toxice şi psihotrope din cadrul 

instituţiilor medico-militare ale Ministerului Apărării au fost testate cu 

eliberarea autorizaţiei de către Centrul Republican Permanent de 

Supraveghere a Drogurilor. Instituţiile medico-sanitare şi serviciile 



medicale din cadrul unităţilor (instituţiilor) militare duc evidenţă strictă a 

substanţelor stupefiante şi psihotrope cu prezentarea dării de seamă 

trimestriale Centrului Republican Permanent de Supraveghere a 

Drogurilor. Au fost studiate modificările Hotărîrii Guvernului nr.585 din 

19 iunie 2000 “Cu privire la instituirea Comisiei Interdepartamentale de 

Combatere a Narcomaniei şi Narcobusinessului”, cu prezentarea avizului 

pentru modificare.  

2. Adoptarea de 

măsuri, în baza unei 

inventarieri a 

echipamentului 

absent, pentru a 

oferi unor organe de 

drept concrete 

echipamentul 

necesar pentru 

activitatea lor 

eficientă 

1. Inventarierea 

echipamentului 

absent necesar 

pentru activitatea 

eficientă a unor 

organe de drept 

concrete 

 Ianuarie 

2011 

Ministerul Afacerilor 

Interne în colaborare cu 
Serviciul Vamal, Serviciul 

Grăniceri, Ministerul 

Apărării, Comitetul Naţional, 

Ministerul Afacerilor Externe 

şi Integrării Europene, 

Ministerul Sănătăţii, 

autorităţile locale şi ONG-uri 

MAI, în cadrul unei evaluări efectuate la acest capitol a identificat 

necesitatea următorului echipament absent pentru activitatea eficientă şi 

anume: lipsa utilajului audio, foto, video public cifrat, necesitatea 

reînoirii periodice a bazei de date a cromatografului din dotarea DT-C a 

MAI, aparataj Canna Sniffer pentru identificarea mirosului plantaţiilor 

de cînepă, transport auto.   

Serviciul Vamal,  în vederea executării atribuţiilor de serviciu a 

subdiviziunilor operative din subordine stabilite conform legislaţiei, 

denotă necesitatea procurării mijloacelor tehnice speciale (ca exemplu: 

consultarea unor oferte analogice celei parvenite în Serviciul Vamal, de 

la compania germană „ SIM Securite & electronic System GmbH ” 

Serviciul Grăniceri, a indicat că nu dispune de echipament special 

destinat examinării drogurilor depistate la frontiera de stat, dar nu a 

specificat de care anume. 

Ministerul Apărării, a comunicat că instituţiile medico-sanitare şi 

serviciile sanitare dispun de utilajul necesar pentru  testare medicală a 

ostaşilor şi duc evidenţa strictă a substanţelor stupefiante şi psihotrope 

cu prezentarea dărilor de seamă trimestriale Centrului Republican 

Permanent de Supraveghere a Drogurilor. 

Ministerul Sănătăţii, nu a indicat necesitatea cărorva utilaje la acest 

capitol, necătînd la faptul că anterior MAI a informat MS privind lipsa 

testurilor special pentru testarea consumatorilor de droguri în unele 

instituţii medicale. 

Ministerul Justiţiei (DIP), se constată o necesitate acută de aparataj 

tehnic modern, ce ar eficientiza activitatea serviciilor abilitate în direcţia 

dată şi anume:  mijloace şi sisteme tehnice de supraveghere-video şi 

audio instalate la punctele de control şi trecere şi blocurile de regim din 

penitenciare; mijloace speciale-multidrogtest pentru depistarea 

substanţelor stupefiante în lichidele biologice, pentru obiectivizarea 

stării de ebrietate de provenienţă narcotică; scanere, detectoare pentru 

depistarea obiectelor tăinuite în colete, banderole, haine, inclusiv şi în 



corpul uman; plasă-mariaj (20 tone), elemente de suport-ţevi de metal 

(120 tone), pentru instalare pe perimetrele penitenciarelor, în vederea 

contracarării aruncărilor peste îngrăditurile de pază, aparate de depistare 

a telefoanelor mobile, sisteme de bruiere a telefoniei mobile. 

  

2. Schiţarea 

opţiunilor de 

recepţionare a 

suportului 

financiar 

internaţional 

pentru a obţine 

echipamentul lipsă 

necesar 

Activitate 

continuă 

2011-

2013 

Anul precedent (2010) reprezentanţii MAI au dus tratative cu 

reperzentanţii Ambasadei SUA în RM privind înzestrarea cu 

echipamentul lipsă a subdiviziunilor specializate, precum şi s-a adresat 

cu un demers în adresa Ministerului Administraţiei şi Internelor al 

României privind reglarea şi completarea cromatografului DT-C a MAI 

cu noi mostre de droiguri .  

La moment în acest sens vor fi reînoite colaborarile pentru obţinerea 

suportului financiar.  

La acest capitol alte ministere nu au informat  despre măsurile 

întreprinse. 

 Domeniul IV: COORDONARE  

  

Prioritatea principală: Crearea Comitetului Naţional Antidrog şi instituirea funcţiei de secretar permanent al Comitetului Naţional în cadrul Guvernului, precum şi crearea 

reţelei de coordonatori ai politicii antidrog şi a comisiilor consultative în probleme de droguri la nivel local. Definirea clară şi distribuirea responsabilităţilor şi competenţelor tuturor 

instituţiilor cheie, inclusiv ale organizaţiilor neguvernamentale implicate în crearea politicii antidrog de toate nivele 

1. Crearea unui sistem 

eficient de 

coordonare a 

implementării, atît 

la nivel orizontal, 

cît şi vertical, a 

măsurilor şi 

intervenţiilor 

politicii antidrog, 

definite în cadrul 

prezentei Strategii şi 

Planului de acţiuni 

1. Modificarea 

Hotărîrii 

Guvernului nr.585 

din 19 iunie 2000 

“Cu privire la 

instituirea 

Comisiei 

Interdepartamental

e de Combatere a 

Narcomaniei şi 

Narcobusinessului

” în vederea 

reorganizării 

Comisiei în 

Comitetul 

Naţional Antidrog 

 Februari

e 2011 

Secretariatul Comitetului 

Naţional în colaborare cu 
Ministerul Afacerilor Interne, 

Ministerul Educaţiei, 

Ministerul Tineretului şi 

Sportului, Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi Familiei, 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Apărării şi 

Ministerul Sănătăţii 

În acest sens de către Ministerul Afacerilor Interne a fost modificat  

hotărîrea Guvernului nr. 585 din 19.06.2000 “Cu privire la instituirea 

Comisiei Interdepartamentale de Combatere a Narcomaniei şi 

Narcobusinessului” în vederea reorganizării Comisiei în Comisia 

Naţională Antidrog  HG nr.481 din 04.07.2011 precum şi modificării şi 

completării Legii nr. 382-XIV din 06.05.1999 “Cu privire la circulaţia 

substanţelor narcotice şi psihotrope şi a precursorilor”, care la moment 

se află în Parlament. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. Crearea 

Oficiului 

Secretariatului 

Comitetului 

Naţional 

Aprilie 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

  

Domeniul VI: INSTRUIREA FUNCŢIONARILOR 
  

Principala prioritate: Pregătirea şi implementarea de către fiecare minister relevant a cursurilor de instruire în domeniile sale de competenţă pe subiecte legate de droguri, cu 

scopul de a consolida capacităţile grupurilor individuale de funcţionari, inclusiv din organizaţiile neguvernamentale, după caz. 

1. Dezvoltarea 

capacităţilor 

adecvate ale unor 

funcţionari bine 

instruiţi în domenii 

legate de tratament 

şi reabilitare, 

reducerea daunelor 

şi a livrărilor de 

droguri 

1. Formarea unui 

grup de lucru 

interdisciplinar 

pentru instruire 

continuă pe 

domenii legate de 

droguri, în 

corespundere cu 

datele recente şi 

cele mai bune 

practici 

  Martie 

2011 

Secretariatul Comitetului 

Naţional în colaborare cu 

Ministerul Educaţiei, 

Ministerul Tineretului şi 

Sportului, Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi Familiei, 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Afacerilor Interne, 

reprezentanţii facultăţilor de 

Medicină, Pedagogice, de 

Psihologie şi Lucrători 

Sociali şi ONG-uri 

Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei, la finele a III luni a 

comunicat că în perioada vizată Grupul tehnic de lucru ”Asistenţă şi 

protecţie socială pentru persoanele afectate TB/HIV” s-a întrunit în două 

şedinţe ordinare. De comun acord cu partenerii a fost extins mandatul 

grupului de lucru în temeiul Hotărîrii Guvernului  nr.1171 din 

21.12.2010 privind aprobarea Programului naţional de control al 

tuberculozei pentru anii 2011-2015 şi Programului naţional antidrog  pe 

anii 2011-2018, aprobat prin Hotărîrea Guvernului  nr.1208 din 27 

decembrie 2010.  

În contextul consolidării capacităţilor personalului din sistemul 

de protecţie socială în domeniul programelor antidrog şi programele de 

reducerea riscurilor a fost organizat  pentru funcţionarii din cadrul 

ministerului muncii, protecţiei sociale şi familie pe data 10-12 martie 

2011 seminar de instruire cu genericul ”Promovarea incluziunii sociale 

ale  persoanelor care trăiesc cu HIV, TB şi alte categorii social-

vulnerabile”.    
 

 

      



  

Domeniul VIII: MONITORIZARE ŞI RAPORTARE 
  

Prioritatea principală: Instituţionalizarea definitivă a Observatorului Naţional pentru Droguri în cadrul sistemului politicii naţionale antidrog şi utilizarea rapoartelor sale 

anuale privind situaţia drogurilor în Republica Moldova în calitate de bază pentru politicile antidrog 

1. Asigurarea 

colectării, analizei şi 

diseminării 

informaţiei 

obiective şi corecte 

cu privire la situaţia 

drogurilor, utilizată 

ca bază pentru 

formularea 

politicilor antidrog 

1. Crearea 

grupurilor de lucru 

interdisciplinare 

pentru colectarea 

datelor cu scopul 

de a armoniza 

procesul de oferire 

a datelor (de la 

diverse surse) şi 

procesarea lor 

  Ianuarie 

2011 

Secretariatul Comitetului 

Naţional în colaborare cu 
Observatorul Naţional pentru 

Droguri, Ministerul 

Educaţiei, Ministerul 

Tineretului şi Sportului, 

Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, 

Ministerul Sănătăţii, 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Afacerilor Interne, 

Ministerul Apărării, 

Afacerilor Externe şi 

Integrării Europene, 

autorităţile locale şi ONG-uri 

În acest sens Observatorului Naţional pentru Droguri al Ministerului 

Sănătăţii a comunicat că sunt delegaţi specialişti din diverse ministere şi 

anume : angajaţii MAI, Serviciului Vamal, Ministerul Justiţiei, şi alte 

subdiviziuni din cadrul  Ministerului Sănătăţii, care prezintă anual 

informaţia pentru întocmirea Raportului anual  pe ţară privind situaţia 

drogurilor şi în acest sens. 

  

2. Susţinerea 

financiară în 

continuare a 

Observatorului 

Naţional pentru 

Droguri în 

misiunea şi 

obiectivele sale, 

precum şi la nivel 

de oferire a datelor 

din partea tuturor 

actorilor relevanţi 

Pe toată 

perioada 
La moment nu este posibilă editarea Raportului pe ţară din lipsa surselor 

financiare.  Raportul pentru anul 2009 a fost întocmit dar nu poate fi 

editat .  

De către angajaţii Observatorului Naţional pentru Droguri se fac careva 

încercări privind stabilirea contactelor cu organizaţiile necomerciale 

pentru susţinerea financiară în acest sens. 

3. Implementarea 

de către toate 

ministerele şi 

instituţiile de stat a 

standardelor de 

colectare şi 

prezentarea datelor 

în corespundere cu 

standardele 

centrelor europene 

de monitorizare a 

drogurilor şi a 

persoanelor 

dependente de 

droguri 

Martie 

2011 şi în 

fiecare 

an în 

luna 

martie 

Observatorul Naţional pentru Droguri, a indicat că asigurarea 

colectării, analizei şi diseminării informaţiei obiective şi corecte cu 

privire la situaţia drogurilor, utilizată ca bază pentru formularea 

politicilor antidrog în conformitate cu domeniul VIII : Monitorizare şi 

Raportate, din cadrul Planului naţional de acţiuni antidrog pentru anii 

2011-2013 Observatorul Naţional pentru Droguri (OND) din cadrul 

Centrului Naţional de Management în Sănătate a inceput colectarea de 

date pentru raportul anual 2010 conform stadarderlor europene conform 

următorilor indicatori: 

 Prevalenta consumului de droguri 

 Cererea de tratament 

 Consumul problematic de droguri 

 Bolile infectioase asociate consumului de droguri 

 Mortalitatea asociată consumului de droguri 

 Crimele legate de droguri 

http://www.observator.mednet.md/indicatori/prevalenta/
http://www.observator.mednet.md/indicatori/cererea/
http://www.observator.mednet.md/indicatori/utilizarea/
http://www.observator.mednet.md/indicatori/bolile/
http://www.observator.mednet.md/indicatori/mortalitatea/
http://www.observator.mednet.md/indicatori/crimele/


 Alti indicatori 

Activităţi legate de pregătirea raportului anual privind situaţia în 

domenii legate de droguri 

Datele colectate sunt verificate şi generalizate pentru includerea în 

Raportul anual. 

Armonizarea procesului de colectare a datelor de la diverse surse şi 

procesarea lor 

Observatorul Naţional pentru Droguri a elaborat Registrul pentru 

tratamentul de substituţie cu metadonă (baza de date) care este destinat 

pentru înregistrarea curentă a datelor cu privire la beneficiarii înrolaţi în 

tratamentul de substituţie cu metadonă, precum şi cantitatea de metadonă 

distribuită acestora. Monitorizarea în timp a situaţiei utilizînd rapoartele 

generate de sistem ( pentru orice perioadă de timp, ex: zilnic, lunar, 

trimestrial, etc.). La etapa actuală este în perioada de testare. 

Sub egida Observatorului Naţional pentru Droguri a fost elaborata 

aplicaţia „identificatorului unic” (baza de date) care permite 

monitorizarea acopeririii cu servicii de reducere a riscului. La moment 

este implementată versiunea iniţială a aplicaţiei. OND asigura suportul 

metodic în utilizarea acestuia. 
  

Domeniul IX: CONŞTIENTIZAREA MASELOR 
  

Prioritatea principală: Pregătirea şi implementarea, în cadrul unei cooperări vaste interdisciplinare şi intersectoriale, a unui model flexibil de informare, educare şi comunicare 

cu publicul şi cu segmentele lui speciale, stabilirea competenţelor entităţilor implicate astfel încît publicul să recepţioneze informaţie comprehensivă, obiectivă, corectă şi balanţată cu 

privire la traficul, consumul de droguri, efectele lor şi măsurile de prevenire întreprinse 

1. Influenţarea opiniei 

publice bazate pe 

1. Elaborarea unui 

plan de 

  Martie 

2011 

Secretariatul Comitetului 

Naţional în colaborare cu 
În cadrul MAI de către subdiviziunea specializată a fost elaborat planul 

http://www.observator.mednet.md/indicatori/alti/


stereotipuri şi 

prejudecăţi şi 

obţinerea susţinerii 

din partea 

publicului pentru 

abordarea de 

“tratare şi nu 

pedepsire” a 

consumatorilor de 

droguri, în 

corespundere cu 

recomandările 

Organizaţiei 

Mondiale a 

Sănătăţii 

comunicare cu 

mass-media şi 

publicul larg cu 

scopul de a ridica 

gradul de 

conştientizare în 

subiecte ce ţin de 

droguri şi pledarea 

pentru dreptul 

persoanelor 

dependente de 

droguri la 

tratament, în 

corespundere cu 

Clasificaţia 

Internaţională a 

Bolilor a OMS, 

care defineşte 

dependenţa de 

droguri drept boală 

 Ministerul Sănătăţii, 

Ministerul Educaţiei, 

Ministerul Tineretului şi 

Sportului, Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi Familiei, 

Ministerul Afacerilor Interne,  

autorităţile locale şi ONG-uri 

de acţiuni de comunicare cu mass-media în aspectul ce vizează 

mediatizarea reţinerelor legate de traficul ilcit de droguri.    

Ministerul Sănătăţii prin scrisoarea parvenită la 07.04.2011, a 

informat că problema abordată în Strategia Naţională antidrog pe anii 

2011 - 2013, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1208 din 

27.12.2010 a fost examinată de comun cu administraţia Dispensarului 

Republican de Narcologie şi Comitetului permanent de control asupra 

drogurilor pe lîngă Ministerul Sănătăţii şi s-a stabilit, că în acest context, 

specialiştii în domeniu şi-au intensificat activitatea în vederea propagării 

unui mod sănătos de viaţă în rîndurile populaţiei, combaterii 

narcomaniei, alcoolismului şi tabagismului, implementării noilor metode 

de medicaţie şi reabilitare psihosocială. 

 În rezultatul monitorizării permanente a situaţiei în domeniul 

răspîndirii narcomaniei, influenţa ei asupra factorilor social-juridici şi în 

rîndul utilizatorilor de droguri s-a continuat perfecţionarea programelor 

de reabilitare psihologică a acestor persoane cu scopul renunţării totale 

la consumul de droguri, în baza experienţei altor ţări. 

 Perfecţionarea şi implementarea acestor programe de comun cu 

ONG-urile cointeresate au contribuit la crearea unui sistem accesibil de 

asistenţă medicală şi reabilitare psihosocială. 

 În această ordine de idei, s-a înregistrat o activitate destul de amplă, 

întru asigurarea circulaţiei legale a substanţelor narcotice şi psihotrope 

pe teritoriul Republicii Moldova. Comitetul Permanent de Control 

asupra Drogurilor în acest sens, şi-a intensificat activitatea reieşind din 

prevederile Legii nr.382-XIV din 6.05.1999 „Cu privire la circulaţia 

substanţelor narcotice şi psihotrope şi a precursorilor”. Monitorizarea 

situaţiei la acest capitol, permite Ministerului Sănătăţii, să afirme, că pe 

parcursul perioadei date, cazuri de scurgere în traficul ilicit al 

substanţelor narcotice şi psihotrope din instituţiile medico-sanitare 

publice subordonate n-au fost înregistrate. 

Ministerul Tineretului şi Sportului, a informat că pe parcursul 

primului trimestru al anului curent, în conformitate cu Planul naţional de 

acţiuni antidrog pentru anii 2011-2013 a fost elaborat Planul de 

implementare a Strategiei naţionale antidrog pentru anii 2011-2018 al 

Ministerului Tineretului şi Sportului. 

Planul  respectiv include, ca obiectiv important, schimbarea 

perceperii de către copii şi tineri a consumului de droguri prin acţiuni de 

creare a condiţiilor de participare a tinerilor în viaţa politică, economică, 



socială şi culturală a ţării,  inclusiv promovarea culturii fizice şi sportului 

şi antrenarea în diverse activităţi sportive. 

Ministerul Educaţiei, La solicitarea ministerului, Institutul de Ştiinţe 

ale Educaţiei realizează permanent instruirea cadrelor didactice, selectate 

de instituţiile de învăţămînt, în domeniul formării deprinderilor de viaţă 

ale tineretului studios, în special profilaxiei infecţiei HIV/SIDA şi de 

reducere a riscului de sănătate associate consumului de droguri. 

Ministerul a informat prin curricula nr. 03/14-04G din 11.02.2011, 

instituţiile de învăţămînt vizavi de responsabilitatea acestora în 

prevenirea primară a consumului tuturor tipurilor de droguri de către 

copii  şi tineri, pentru implementarea programelor de prevenire a 

consumului de droguri în instituţiile de învăţămînt de toate nivelurile, 

precum şi pentru definirea normelor directorii de dezvoltare a strategiilor 

de prevenire a consumului de droguri în instituţiile de învăţămînt şi a 

planurilor de educaţie a elevilor şi studenţilor în privinţa drogurilor. 

Astfel, în scopul informării despre prevenirea consumului tuturor 

tipurilor de droguri, în cadrul instituţiilor de învăţămînt superior, se 

organizează întîlniri şi lecţii tematice cu invitarea specialiştilor de la 

Observatorul Naţional pentru Droguri, responsabili de consilierea, 

profilaxia, diagnosticul şi managementul pacienţilor cu probleme 

generate de consumul drogurilor.  

În cadrul unităţilor de asistenţă medical ale unor instituţii de 

învăţămînt superior funcţionează cabinet de consiliere anonimă a 

studenţilor.  

Au fost organizate campanii antidrog: publicaţii universitare 

periodice, traininguri, tricouri, gazette de perete, mese rotunde, etc.  

În instituţiile de învăţămînt secundar, professional şi mediu de 

specialitate, la orele de dirigenţie, s-au examinat teme de interes comun, 

cum ar fi “Stop nu droguri”, “Ispita drogurilor”,”Sănătatea mea şi a 

grupului meu”, “Consecinţile viciului secolului XXI”. 

La adunările generale părinteşti, organizate de administraţiile 

instituţiilor de învăţămînt sa discutat despre necesitatea implicării 

tinerilor pentru a duce un mod sănătos de viaţă.  

La 08.04.2011, miniterul a convocat o şedinţă cu reprezentanţii 

ministerelor de resort şi societăţii civile în scopul identificării 

oportunităţilor de colaborare în vederea formării culturii modului sănătos 

de viaţă. 

 



  

Domeniul X: COOPERARE INTERNAŢIONALĂ  

  

Prioritatea principală: Participarea activă la iniţiativele comune lansate pe plan internaţional, asigurarea şi executarea eficientă a activităţilor proprii în comun cu cele 

desfăşurate de partenerii externi, în faza de planificare, precum şi în cea de evaluare şi implementare a acţiunilor 

1. Dezvoltarea 

relaţiilor 

parteneriale ale 

instituţiilor 

naţionale implicate 

în reducerea 

cererii/ofertei de 

droguri cu 

structurile similare 

ale Uniunii 

Europene şi statelor 

membre, Consiliului 

Europei şi ONU şi 

cooperare pe cît de 

mult posibilă pentru 

consolidarea şi 

îmbunătăţirea 

sistemului de 

formare a politicilor 

în domeniul 

antidrog în 

Republica Moldova 

1. Verificarea 

condiţiilor de 

participare a 

Republicii 

Moldova la Grupul 

Pompidou al 

Consiliului 

Europei cu scopul 

de a armoniza 

dezvoltarea şi 

implementarea 

măsurilor politicii 

antidrog, în 

corespundere cu 

datele ştiinţifice 

din cele 41 state 

europene 

  Martie 

2011 

Secretariatul Comitetului 

Naţional în colaborare cu 

Ministerul Afacerilor Externe 

şi Integrării Europene 

Prin scrisoarea nr. IE 02/1-1/10084   din 5 iulie 2011, MAEIE,  
informează că a facilitat participarea dlui Alexei Roibu, Ministru al 

Afacerilor Interne, la cea de-a 26 sesiune plenară a Grupului Aeroport al 

Grupului Pompidou (GP) al Consiliului Europei (15 – 17.06.2011, 

Strasbourg), în cadrul căreia a fost anunţată demararea procedurilor 

naţionale de aderare a RM la GP. În acest context, a fost relevat şi 

interesul RM de a beneficia de asistenţa şi experienţa GP în domeniul 

prevenirii şi combaterii traficului şi consumului de droguri.  

Partenerii europeni au salutat acţiunea RM şi au confirmat 

disponibilitatea continuării susţinerii RM în implementarea standardelor 

europene la nivel naţional. 

  

4. Căutarea activă 

a 

tenderelor/aplicăril

or 

 existente şi celor 

noi pentru 

utilizarea 

resurselor 

financiare ale 

organizaţiilor 

internaţionale 

(spre exemplu, 

TAIEX) pentru o 

cît mai bună 

organizare a 

atelierelor de 

lucru, vizitelor de 

studiu ale 

experţilor naţionali 

Pe toată 

perioada  

impleme

ntării 

Secretariatul Comitetului  

Naţional în colaborare cu 
Ministerul Afacerilor Externe 

şi Integrării Europene, 

Ministerul Sănătăţii, 

Ministerul Educaţiei, 

Ministerul Tineretului şi 

Sportului, Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi Familiei, 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Afacerilor Interne, 

Observatorul Naţional pentru 

Droguri, autorităţile locale şi 

ONG-uri 

MAEIE a informat că în conformitate cu prevederile Regulamentului cu 

privire la cadrul instituţional şi mecanismul de coordonare a asistenţei 

externe acordate Republicii Moldova de organizaţiile internaţionale şi 

ţările donatoare (HG nr. 12 din 19.01.2010) activitatea respectivă este 

pusă în sarcina autorităţilor publice de resort (în speţă, MS, MAI etc.) 

(coordonatorii sectoriali ai asistenţei externe) şi Cancelariei de Stat 

(autoritatea naţională de coordonare a asistenţei externe). MAEIE nu 

este o autoritate publică cu competenţe specifice în domeniul drogurilor 

şi, prin urmare, nu este responsabil pentru activitatea dată.      



şi utilizarea 

expertizei din 

afară 

  

3. Selectarea, dacă 

rezultatul va fi 

pozitiv, a unui 

partener Twinning 

şi implementarea 

proiectului în 

conformitate cu 

propunerea 

adoptată şi 

cerinţele Comisiei 

Europene 

 Conform 

planului 

eventual 

aprobat 

Secretariatul Comitetului 

Naţional în colaborare cu 
Ministerul Afacerilor Externe 

şi Integrării Europene, 

Ministerul Sănătăţii, 

Ministerul Educaţiei, 

Ministerul Tineretului şi 

Sportului, Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi Familiei, 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Afacerilor Interne, 

Ministerul Apărării, 

Observatorul Naţional pentru 

Droguri, autorităţile locale şi 

ONG-uri. 

 

MAEIE a informat că în conformitate cu prevederile Regulamentului cu 

privire la cadrul instituţional şi mecanismul de coordonare a asistenţei 

externe acordate Republicii Moldova de organizaţiile internaţionale şi 

ţările donatoare (HG nr. 12 din 19.01.2010) activitatea respectivă este 

pusă în sarcina autorităţilor publice de resort (în speţă, MS, MAI etc.) 

(coordonatorii sectoriali ai asistenţei externe) şi Cancelariei de Stat 

(autoritatea naţională de coordonare a asistenţei externe). MAEIE nu 

este o autoritate publică cu competenţe specifice în domeniul drogurilor 

şi, prin urmare, nu este responsabil pentru activitatea dată.    

Domeniul XI: EVALUAREA ACTIVITĂŢILOR 
  

Prioritatea principală: Asigurarea unei aplicări consistente a procedurilor bazate pe dovezi în procesul evaluării eficienţei măsurilor implementate în domenii ale politicii 

antidrog şi aplicarea în practică a concluziilor formate în baza acestor evaluări 

1. Elaborarea şi 

implementarea în 

practică a 

standardelor pentru 

prestarea şi 

evaluarea diverselor 

tipuri de servicii 

antidrog în calitate 

de mecanism de 

garantare a calităţii 

din partea 

autorităţilor de stat 

responsabile 

1. Crearea unui 

grup de lucru 

consultativ 

interdepartamental

, interdisciplinar şi 

intersectorial 

privind 

dezvoltarea 

standardelor de 

calitate pentru 

serviciile de 

prevenire primară, 

secundară şi 

terţiară 

  Martie 

2011 

Secretariatul Comitetului 

Naţional în colaborare cu 
Ministerul Afacerilor Externe 

şi Integrării Europene, 

Ministerul Sănătăţii, 

Ministerul Educaţiei, 

Ministerul Tineretului şi 

Sportului, Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi Familiei, 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Afacerilor Interne, 

Ministerul Apărării, 

Observatorul Naţional pentru 

Droguri, autorităţile locale şi 

ONG-uri 

MAI, în cadrul discuţiilor desfăşurate privind crearea unui grup de lucru 

din partea ministerelor sau  nominalizat cîte o persoană responsabilă de 

executarea prezentei acţiuni. 

 

MAEIE a comunicat că pe parcursul perioadei de referinţă nu a fost 

invitat să delege reprezentanţii săi în componenţa grupului de lucru 

respectiv. Prin urmare, a fost imposibilă participarea la realizarea 

acţiunilor 2, 3 şi 4. 
 
 

 

   

 

 



Deficienţe de implementare 

1. Note privind executarea prevederilor Planului naţional antidrog pentru anii 2011-2018, pentru semestru I al anului curent au 

prezentat numai Ministerul Sănătăţii, Ministerul Justiţiei, Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării 

Europene, Serviciul Vamal şi Serviciul Grăniceri. Restul ministerelor (MMPSF, MTS, Ministerul Educaţiei,) nu au prezentat 

careva informaţii privind executarea prevederilor prezentului Plan de acţiuni pentru semestru I. 

2. Practic de către toate ministerele şi autorităţile administrative centrale sau remis răspunsuri cu informarea în linii  generale despre 

măsurile întreprinse, fără a se accsa pe o analiză amplă a puctelor din plan  unde sunt incluse obiective specifice necesare de realizat 

pentru fiecare minister în parte. Astfel:  

- Ministerul sănătăţii, a răspuns în linii generale la  acţiunile ce vizează domeniile din Planul de acţiuni, pe care este responsabil  

să le implementeze de comun cu alte  ministere, astfel : Subdomeniul I.2: Tratamentul şi Reabilitarea Consumatorilor de Droguri, 

pct. 1 era necesar să creeze un grup de lucru interdepartamental, ce vizează tratamentul şi reabilitarea consumatorilor de droguri. Nu a 

informat despre crearea lui.  

Domeniul II: Reducerea Riscurilor şi Daunelor, pct.  1 era necesar de creat un grup de lucru consultativ interdepartamental şi 

intersectorial de reducere a daunelor, în acţiunele unde ministerul este coexecutor, nu sa informat.  Totodată, de către minister nu se 

reflectă nimic despre activitatea Observatorului Naţional pentru Droguri subdiviziune subordonată.  

- Serviciul Grăniceri, Serviciul Vamal, Ministerul Justiţiei (DIP), la Domeniul III: Reducerea Ofertei de Droguri, nu au 

indicat despre desfăşurarea unui audit la acest capitol, dar au menţionat necesitatea unui echipament special.  

3. În răspunsurile formulate pentru raport fiecare minister raportează numai de domeniul de care este nemijlocit responsabil, iar unde 

participă ca coexecutor nu sunt indicate careva măsuri desfăşurate.  

4. Practic nici un minister în afară de MAE şi IE, nu menţionează careva rezultate la executarea Domeniului X: Cooperare 

Internaţională pct.4, ce vizează căutarea activă a tenderelor/aplicărilor existente şi celor noi pentru utilizarea resurselor financiare ale 

organizaţiilor internaţionale (spre exemplu, TAIEX), etc. 

5. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene a prezentat deficienţile în implementare şi anume  precum că  

în Planul de acţiuni antidrog pentru anii 2011– 2013,  MAEIE i se atribuie responsabilităţi suplimentare, improprii funcţiilor sale: 

1) atragerea asistenţei externe (Domeniul III: REDUCEREA OFERTEI DE DROGURI – obiectivul 2; Domeniul X: COOPERARE 

INTERNAŢIONALĂ – obiectivul 1, acţiunea practică 4; obiectivul 2, acţiunile practice 2 şi 3; obiectivul 3, acţiunile practice 2 şi 3); 

2) elaborarea standardelor privind colectarea şi prezentarea datelor în domeniul drogurilor, precum şi furnizarea acestor date 

Observatorului Naţional pentru Droguri (Domeniul VIII: MONITORIZARE ŞI RAPORTARE, obiectivul 1); 

3) elaborarea şi implementarea în practică a standardelor pentru prestarea şi evaluarea diverselor tipuri de servicii antidrog 

(Domeniul XI.:EVALUAREA ACTIVITĂŢILOR – obiectivul 1); 

4) elaborarea planului individual de acţiuni al MAEIE în domeniul drogurilor, cu indicarea priorităţilor şi resurselor financiare 

alocate (Domeniul V: FINANŢARE – obiectivul 1). 



Soluţii pentru înlăturarea acestor deficienţe 

1. Responsabilitate sporită din partea tuturor persoanelor responsabile de executarea prevederilor prezentului plan de acţiuni. 

2. Necesitatea atenţionării persoanelor responsabile din cadrul ministerelor ce implementează prevederile  Planului naţional de  

acţiuni antidrog pentru anii 2011-2013, la oformarea răspunsurilor concrete ce ţine de fiecare domeniu din plan de care ministerul 

este responsabil de executare. 

 

 

Direcţia antidrog a DGSO a DP a MAI 


