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Un sistem de servicii sociale şi medicale dintr-o comu-
nitate este alcătuit din furnizori de servicii, care pot fi 
organizaţii publice guvernamentale şi/sau neguverna-
mentale. Dezvoltarea unui model de lucru în parteneriat, 
între furnizorii neguvernamentali şi cei guvernamentali 
din comunitate, constituie o noutate în elaborarea poli-
ticilor de planificare a resurselor la nivel comunitar din 
România. 

În acest proces de planificare, autorităţile locale, insti-
tuţiile sanitare, organizaţiile neguvernamentale lucrează 
împreună, pentru a-şi uni experienţele în vederea evalu-
ării nevoilor comunităţii, evaluării serviciilor existente şi 
planificării eficiente a resurselor având ca ţintă persoa-
nele expuse riscului marginalizării.

Procesul de alocare a resurselor publice la nivel local 
este esenţial pentru modul în care toţi furnizorii oferă 
servicii astfel încât să acopere nevoile grupurilor margi-
nalizate şi vulnerabile din comunitate. Alocarea eficientă 
a resurselor în comunitate se poate realiza în urma unei 
evaluări a nevoilor beneficiarilor şi a unei planificări adec-
vate a serviciilor existente şi a serviciilor ce trebuie dezvol-
tate sau trebuie să fie nou înfiinţate. Alocarea resurselor 
axată pe nevoia beneficiarului crează premisele atât iniţi-
erii, extinderii sau îmbunătăţirii serviciilor sociale precum 
şi integrării acestora cu serviciile de sănătate. 

În momentul de faţă, oferta de servicii socio-medicale 
din Bucureşti este inadecvată la nevoile populaţiei, înde-
osebi pentru grupul persoanelor marginalizate consu-
matoare de droguri, aflate în risc de excludere socială. La 
nivelul comunităţilor nu se ştie exact care este gama de 
servicii oferite, care este nevoia reală a populaţiei şi nu 

există un sistem de comunicare şi informare între ofer-
tanţii de servicii. Acest fapt are repercusiuni îndeosebi 
asupra grupurilor marginalizate, care fie sunt excluse 
din sfera furnizării acestor servicii, fie există duplicări ale 
acestor servicii.

Proiectul „Parteneriat pentru lupta împotriva dro-
gurilor — un parteneriat de influenţare a politicilor 
din domeniu pentru crearea de servicii adecvate pen-
tru consumatorii de droguri” (”Partnership against 
drugs — a partnership for influencing policies for an 
appropriate provision of services against drug addic-
tion”) urmăreşte elaborarea la nivel comunitar a unui 
model activ, participativ, de planificare a serviciilor pen-
tru prevenirea şi tratamentul consumului de droguri şi 
combaterea discriminării consumatorilor de droguri.

Proiectul pleacă de la premisa că elaborarea unui 
model activ, participativ, de planificare strategică prin 
care resursele existente să fie alocate de o manieră 
participativă va duce la o mai bună includere a persoa-
nelor marginalizate şi defavorizate, în cazul acesta con-
sumatorii de droguri. 

Planul de servicii comunitare reprezintă astfel:
Un instrument care să fundamenteze luarea deci- •

ziilor privind alocarea resurselor la nivelul autorităţilor 
locale şi O.N.G.-urilor pornind de la evaluarea nevoilor 
populaţiei ţintă, cu scopul planificării serviciilor comuni-
tare pentru această populaţie; 

Un exerciţiu de evaluare a serviciilor adresate  •
consumatorilor de droguri realizat la nivel de proiecte 
pilot, care poate facilita diseminarea modelului la nivel 
naţional.

PREAMBUL





Ghidul de faţă reprezintă în primul rând un semnal 
de alarmă privind nevoia unei abordări sistematice şi 
inter-instituţionale în planificarea serviciilor medicale 
şi psiho-sociale adresate consumatorilor de droguri. În 
urma evaluării acestor servicii, ghidul îşi propune să pună 
la dispoziţie o metodologie de lucru pentru îmbunătăţi-
rea modalităţii de alocare a resurselor existente în funcţie 
de nevoile reale ale persoanelor dependente de droguri.

Ghidul este rezultatul activităţilor desfăşurate în 
ca drul acestui proiect şi include o analiză a procedurilor 
prin care se realizează planificarea serviciilor de asistenţă 
integrată în domeniul adicţiilor şi o evaluare a situaţiei 
reale la nivelul Municipiului Bucureşti.

Dorim să menţionăm că această evaluare şi planifi-
care a nevoilor de servicii a vizat în special serviciile care 
se adresează consumatorilor de droguri injectabile. Este 
important de remarcat că procesul de evaluare şi de pla-
nificare vizualizează grupele cu risc de marginalizare soci-
ală, cele care sunt „lipsite de voce” şi pentru care nevoia 
de servicii ar putea fi subestimată ca urmare a unui pro-
ces politic de luare a deciziilor.

Parcurgând paşii pe care îi propunem, organizaţiile 
pot lua decizii poate nu neapărat mai rapide, dar mai 
corecte, fundamentate tehnic şi mai eficace, punând 
astfel în practică conceptul de „Program Integrat de 
Tratament” pentru persoane dependente de droguri.

Acest ghid este construit astfel încât să poată sprijini 
orice autoritate publică locală care doreşte să se angajeze 
într-un proces prin care să furnizeze mai multe servicii de 
asistenţă medico-socială apropiate de nevoile persoane-
lor dependente de droguri. 

Caracteristicile procesului de planificare pe care îl 
propunem răspunde următoarelor cerinţe:

Modalitatea de planificare a serviciilor este rea-1. 
lizată de „jos în sus”: de la nivel local la nivel judeţean şi 
regional, de la nevoile declarate ale persoanelor depen-
dente de droguri la autorităţile responsabile să dezvolte 
servicii. Întrebările la care procesul de planificare trebuie 
să răspundă sunt; ce servicii există deja la nivelul comu-
nităţii, care sunt nevoile acestor persoane, care sunt 
alternativele de servicii pentru rezolvarea unei nevoi a 
beneficiarilor, care sunt costurile unitare a acestor ser-
vicii, cum pot fi redirecţionate sau direcţionate fonduri 
către servicii cost eficiente. Astfel putem să planificăm 
şi să vedem ce priorităţi există, ce nevoi putem acoperi 
cu bugetele existente şi care sunt resursele de care avem 
nevoie pentru viitor.

Modalitatea de lucru este participativă2. : pre-
supune implicarea tuturor actorilor din domeniu de 
la nivel local. Modalitatea de lucru este simplă, clară, 
transparentă pentru actorii comunitari, ducând la creş-
terea capitalului de încredere între aceştia. Abordarea 
propusă poate opera în situaţiile în care vorbim de 
bugete mici, suficiente sau îndestulătoare. Este impor-
tant să subliniem faptul că activitatea de evaluare şi 
planificare a serviciilor este bună câtă vreme poate 
opera în toate tipurile de bugete, fie ca ele sunt mici 
sau mari.

Modalitatea de lucru este uşor replicabilă3.  şi ast-
fel uşor de diseminat la nivel regional şi/sau naţional. 
Totodată dorim ca această carte să fie facil de înţeles, nu 
numai disponibilă.

1. DE CE ESTE UTIL ACEST ghID?





Acest ghid doreşte să sublinieze faptul că evaluarea şi pla-
nificarea serviciilor se bazează pe lucrul în parteneriat şi 

pe consultări cu actorii comunitari implicaţi în furnizarea 
de servicii pentru persoanele consumatoare de droguri.

2. PLANUL DE SERVICII COMUNITARE ÎN DOMENIUL 
ADICŢIILOR (P.S.C.D.A.) — ELEMENTE DEfINITORII

2.1. Delimitări conceptuale privind drogurile
Folosirea drogurilor a devenit în zilele noastre un feno-
men de grup, atingând toate categoriile socio-culturale, 
fără excepţie. Unii merg până la a considera toxicomania 
un «fenomen al civilizaţiei». 

Substanţele utilizate sunt din ce în ce mai nume-
roase, iar consumatorii din ce în ce mai tineri, toxicoma-
nii actuali fiind în marea lor majoritate adolescenţi. Cei 
care solicită tratament au vârste cuprinse între 18 şi 25 
de ani, adesea cu mulţi ani de farmacodependenţă în 
antecedente. 

Astăzi, toxicomania se întrepătrunde, mai mult sau 
mai puţin, cu marginalizarea şi delincvenţa. Dependenţa 
iniţială, centrată pe un anumit produs, tinde să fie substi-
tuită de o «conduită toxicomaniacă» polimorfă, asociind 
mai multe produse, sau alternând la întâmplare, în func-
ţie de posibilităţile de aprovizionare, heroina, cocaina, 
solvenţii, medicamentele şi alcoolul. 

Într-un domeniu în care factorii socio-culturali sunt 
pregnanţi, este greu de evidenţiat natura reală a pro-
blemei. Este lezat nu numai comportamentul social al 
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persoanelor în cauză, ci şi viaţa familiilor sau comunităţilor 
din care acestea fac parte. După plăcerea iniţială, durerea 
devine motorul care îl împinge pe toxicoman să îşi procure 
drogul. Sevrajul la heroină se instalează rapid şi este dure-
ros, neplăcut. În plus, se instalează fenomenul toleranţei, 
constând într-o obişnuire treptată a organismului cu sub-
stanţa consumată, care duce la creşterea cantităţii nece-
sare pentru obţinerea plăcerii. Dacă o persoană începe să 
utilizeze droguri, atunci apar probleme noi în viaţa sa. Este 
necesară găsirea unei rezolvări la situaţii complicate: „Cum 
am să plătesc produsul?; Cum pot să ţin ascuns acest lucru 
de familia mea?; Unde aş putea să consum drogurile? De 
la cine să le cumpăr?; Cum voi putea totuşi să fiu în stare 
să-mi continui serviciul?”. În cadrul familiei apar probleme 
de relaţionare. Este posibil, ca pentru o perioadă relativ 
scurtă de timp, persoana să reuşească să menţină sub con-
trol lucrurile, dar la un moment dat viaţa „normală” nu mai 
poate fi combinată cu folosirea drogurilor şi, ca urmare, 
încep să se acumuleze problemele de muncă, din familie, 
de sănătate, a banilor, etc. Problemele pot reprezenta pen-
tru utilizatorul de droguri un fel de „legitimaţie” de a avea 
dreptul să continue să consume. Durerea respingerii sau 
a eşecului trebuie amorţită. Pentru a-şi putea menţine o 
existenţă cât mai apropiată de aceea dinaintea consumu-
lui şi pentru a face faţă prestaţiilor sociale, el va simţi că 
trebuie să consume în continuare.

Evident, în viaţa oricărui consumator dependent de 
droguri vine un moment în care îşi doreşte să renunţe la 
consum, să abandoneze viaţa sa actuală, concentrată în 
jurul căutării şi consumului şi să revină la o viaţă normală. 
Se loveşte însă, în primul rand, de sevrajul fizic. Dacă 
acesta este depăşit, numeroşi stimuli (cum ar fi alţi con-
sumatori, seringa, drogul, locurile din care îşi procura sau 
în care îşi administra drogul), precum şi întregul context 
de viaţă care este urmarea perioadei de consum, izolarea 
socială, familia ruinată economic şi afectiv, lipsa perspec-
tivelor, boala, problemele juridice etc. sunt tot atâtea 
„motive” pentru a reveni la consum.

Impulsul de a consuma („craving”) poate să apară 
chiar după mai multe luni de abstinenţă.

Combinaţia toxicomanie-consumator-societate are 
expresii simptomatice numeroase şi variate de care orice 
tentativă terapeutică trebuie să ţină seama. Soluţiile pro-
puse, în funcţie de ideologie, au fost foarte diferite: de la 
internarea psihiatrică la asistenţa psiho-socială, trecând 
prin tehnicile comportamentale şi proiectele educative 
sau comunitare. Instituţiile implicate au fost la început 
rivale, cea medico-psihiatrică privind toxicomanul ca 
«bolnav», necesitând tratament, iar cea socială conside-
rând dependenţă un simptom al dificultăţilor relaţionale. 
În faţa eşecurilor unor astfel de abordări unilaterale şi 
ţinând cont de caracterul multidimensional al fenome-
nului, au fost căutate soluţii mai adaptate. 

De-a lungul anilor, şi-a impus valoarea, treptat, orga-
nizarea asistenţei toxicomanilor după modelul „lanţului 
terapeutic”. Acesta, în mod schematic, cuprinde:

primirea, faza de evaluare, ce permite elaborarea  •
unui plan terapeutic adecvat şi individualizat, în care se 
pune accentul pe eventuala cerere de dezintoxicare a 
subiectului.

Pentru programe de intervenţie de tip drog-zero:
cura de detoxifiere, în care drogul este întrerupt,  •

realizată în mediu spitalicesc — dă ocazia unui bilanţ 
somatic, psihologic, socio-familial şi este uneori urmată 
de o fază de convalescenţă în care se tratează aşa numi-
tul „sindrom deficitar”;

postcura, în care abstinenţa este consolidată: peri- •
oada majoră a tratamentului în care ameliorarea obţinută 
după sevraj se structurează progresiv, face apel la tehnici 
terapeutice diverse (psihoterapii individuale sau de grup, 
terapii corporale, socioterapie, strategii educative etc.); 
este o perioadă lungă, cu evoluţie aleatorie, dar decisivă 
pentru învăţarea unui nou mod de viaţă, fără drog;

reinserţia, care permite subiectului să regăsească  •
un statut social şi condiţii de viaţă stabile.

Pentru programe de reducere a riscurilor asociate 
consumului (harm-reduction);

tratament substitutiv cu metadonă şi serviciile de  •
suport adecvate;

centre de schimb de seringi (fixe şi/sau mobile)  •
însoţite de alte tipuri de servicii psiho-sociale.

Lanţul terapeutic schematic are avantajul de a sublinia 
ca asistenţa pentru toxicomani trebuie să fie bine gândită, 
ierarhizată şi secvenţială expunând obiectivele şi strategiile 
fiecărei faze şi relevând cu claritate faptul că tratamentul 
nu poate fi de scurtă durată. În această perspectivă, diversi-
tatea tehnicilor propuse, uneori opuse conceptual, capătă 
coerenţă prin necesitatea ca fiecare pacient în parte să 
găsească o formulă corespunzătoare nevoilor sale, modu-
lui său relaţional, posibilităţilor sale de adaptare.

Ultima statistică publicată, cu date din 2004 (Agenţia 
Naţională Antidrog, „Studiul în populaţia generală” 
(Gene ral Population Survey), indică un număr de cca. 
30.000 cazuri de toxicomani dependenţi de heroină 
numai în Bucureşti, adică circa 1 % în populaţia capitalei.

Deoarece Studiul a fost realizat prima oară în România 
în 1999 şi a urmat aceiaşi metodologie şi în 2004, putem 
compara rezultatele şi descrie tendinţele după un inter-
val de patru ani.

Datele referitoare la consumul de droguri ilegale  •
a arătat tendinţe crescătoare la următoarele droguri: 
ecstasy ( o creştere de 3 ori mai mare), droguri injectabile 
(o creştere de 50–60 % cu o incidenţă de 1 %), amfeta-
mine ( o creştere de 85 % , dar cu o incidenţă mai mică 
de 1 %). Cea mai mare prevalenţă a fost la marijuana/
haşiş — 3 %, dublu comparat cu 1999.

2.2. Modelul „Tratamentului Comunitar Asertiv”
În România, crearea şi implementarea modelului lan-
ţului terapeutic sau a sistemului de asistenţă integrată 
pentru consumatorii de droguri a avut la bază Modelul 

„Tratamentului comunitar asertiv” (Stein şi Test, 1980). 
Programul acestui model pune accentul pe următoarele 
componente:
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Stabilirea unor contacte cu clienţii la domiciliu şi în  •
structurile naturale;

Centrarea pe problemele practice ale traiului zil- •
nic;

Advocacy asertiv; •
Număr manevrabil de cazuri;  •
Contacte frecvente între managerul de caz şi cli- •

ent;
Lucrul în echipă cu posibilitatea de a colabora pe  •

fiecare caz;
Angajamente pe termen lung cu clienţii. •

Willenbring şi colegii săi (1990) au fost printre primii 
care au aplicat un model pentru sănătate mintală în tra-
tamentul persoanelor consumatoare de substanţe, în 
special al persoanelor care sufereau de alcoolism cronic. 
Urmând principiile modelului de „Tratament Comunitar 
Asertiv”, managerul de caz, sprijinit de o echipă care ofe-
rea servicii de bază au îndeplinit responsabilitatea oferirii 
de servicii de Management de Caz (M.C.). 

Modelul lui Willenbring a deviat de la abordarea obiş-
nuită de lucru cu persoanele consumatoare de substanţe 
în două moduri. În primul rând, în loc să aştepte clien-
ţii să contacteze serviciul atunci când aceştia nu mai fac 
faţă situaţiei, managerii de caz i-au identificat printr-un 
proces cunoscut sub denumirea de „contact forţat”. În al 
doilea rând, managerii de caz şi echipele serviciilor au 
evaluat starea clienţilor şi au căutat să modifice condiţiile 
care au stat la baza acesteia şi să diminueze suferinţa. De 

asemenea, clienţilor nu li se solicită să garanteze obiecti-
vul atingerii abstinenţei.

O derivaţie a modelului de „Tratament Comunitar 
Asertiv” a fost utilizat cu deţinuţi eliberaţi din închisoare 
care aveau un istoric privind consumul de droguri prin 
injectare (Martin şi Scarpitti, 1993). Managerii de caz au 
oferit servicii directe de consiliere şi au lucrat cu acest tip 
de clienţi cu scopul de a le dezvolta abilităţile necesare 
pentru funcţionarea cu succes în comunitate. De aseme-
nea, echipele de specialişti au oferit familiilor deţinuţilor 
consultaţii şi servicii de intervenţie în criză, funcţionând 
ca grup de facilitare pentru formarea abilităţilor în arii 
cum ar fi cele de muncă, prevenirea recăderilor şi edu-
caţie privind H.I.V./S.I.D.A. Acest model teoretic a stat la 
baza creării sistemului de asistenţă integrată pentru per-
soane dependente de droguri în România.

Deşi nu este un fenomen extrem de vizibil la nivelul 
societăţii, consumul şi traficul de droguri ia amploare, 
iar structurile statului trebuie să fie pregătite pentru a 
face faţă unui nou fenomen social cu consecinţe grave. 
Crearea urgentă de structuri şi servicii specializate care 
să răspundă nevoilor acestei categorii de populaţie cu 
risc de marginalizare socială este absolut necesară. Deşi 
demersurile pentru crearea unor astfel de servicii sunt 
complexe (statutul lor, regulamentele de funcţionare, 
acreditări, competenţe etc.) şi necesită perioade relativ 
mari de timp pentru a deveni funcţionale, este necesar şi 
chiar urgent ca ele să fie demarate şi implementate.

2.3.  Sistemul de asistenţă integrată în adicţii,  
în conformitate cu cadrul legislativ actual

Pentru o mai mare claritate şi vizualizare a sistemului de 
asistenţă pentru consumatorii de droguri (în special de 
heroina), prezentăm mai jos acest sistem din două per-
spective: din perspectiva tipurilor de servicii care pot fi 
oferite şi din perspectiva structurilor/centrelor care sunt 
prevăzute în legislaţie şi pot oferi servicii.

Schema centrelor de asistenţă pentru consumato-
rii de droguri în conformitate cu legislaţia actuală pre-
vede, ca punct central — Centrul de Prevenire Evaluare şi 
Consiliere Antidrog (C.P.E.C.A.). Acesta, după evaluarea 
beneficiarilor va urmări parcursul terapeutic al benefici-
arilor referiţi către:

Centre care urmăresc parcurgerea unor programe I. 
de tip drog-zero, care au ca scop încetarea completă a 
consumului şi menţinerea abstinenţei pe o perioadă 
îndelungată şi

Centre destinate II. reducerii riscurilor asociate con-
sumului de droguri.

Centrele pentru programe drog-zero pot fi:
Centre de dezintoxicare cu substituţie (Heroina este  •

înlocuită cu metadonă sau alt substitut, care se adminis-
trează sub supraveghere, diminuând cantitatea). În cadrul 
acestor centre se poate efectua/practica dezintoxicarea 
de lungă durată (peste 6 luni) sau de scurtă durată (până 
în 6 luni). Tipul de dezintoxicare este stabilit în urma eva-
luării medicale, psihologice şi sociale a pacienţilor;

Centre de dezintoxicare fără substituţie (Se aplică  •
un tratament simptomatic, fiind tratate durerile sevra-
jului fizic şi durează cca. 7–21 zile);

Centre de reabilitare şi reinserţie socială, către care  •
sunt referiţi beneficiarii selectaţi pentru un program 
drog- zero, care au urmat deja o cură de dezintoxicare. 

Aceste centre au, la rândul lor, un anumit specific, 
astfel:

Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog  •
(C.P.E.C.A.) — oferă evaluare, management de caz, servi-
cii medicale, psihologice şi sociale de post-cură, în regim 
ambulatoriu;

Centrul de Asistenţă Integrată a Adicţiilor (C.A.I.A.)   •
— acordă unul sau mai multe servicii de tratament în 
regim ambulatoriu;

Centrul de zi — acordă servicii de asistenţă în regim  •
ambulatoriu pe o perioadă de 12 ore;

Locuinţe protejate — oferă beneficiarilor motivaţi  •
o ocazie mai rapidă de reintegrare, prin asigurarea unei 
locuinţe şi a unui program intensiv de reabilitare socială 
în regim hotelier/rezidenţial;

Comunitate terapeutică — oferă posibilitatea depă- •
şirii dependenţei psihice de drog prin integrarea într-un 
sistem relativ închis, cu reguli foarte bine precizate, care 
reproduce la scară mică societatea în care beneficiarul 
doreşte, în final, să se reintegreze;
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Centre, secţii şi compartimente de dezintoxicare  •
de tip spitalicesc — oferă servicii medicale de dezinto-
xicare într-o structură aprobată de Ministerul Sănătăţii 
şi posibilitatea izolării de stimulii care ar putea provoca 
reluarea consumului, până la dobândirea unor abilităţi 
suplimentare de prevenire a recăderilor.

Centrele pentru programe de reducere a riscurilor 
pot fi:

Centre de substituţie cu metadonă — beneficiarul  •
vine zilnic şi îşi ia doza de metadonă (nu mai trebuie să 
cumpere heroină şi nu se mai injectează);

Centre de schimb de seringi — beneficiarul învaţă  •
să se injecteze fără a se infecta, primeşte seringi pe care 
le foloseşte o singura dată, nu se mai injectează în grup. 
Aceste centre pot fi fixe sau mobile;

De asemenea, programele de reducere a riscurilor  •
se pot realiza şi în structuri de tipul centrelor de zi.

Schema serviciilor de asistenţă pentru consumatorii 
de droguri în conformitate cu legislaţia actuală porneşte 
de la cele trei variante prin care un consumator de dro-
guri injectabile poate accesa sistemul de servicii:

Beneficiarul poate să acceseze direct C.P.E.C.A., în  •
cadrul căruia este evaluat. Astfel, cazul este „luat în grija” 
şi urmărit (management de caz) pe tot parcursul terapeu-
tic, până la părăsirea sistemului de servicii. Evaluarea per-
mite încadrarea beneficiarului într-un anumit Program 
Integrat de Tratament (P.I.T.), în funcţie de severitatea 
adicţiei sale, realizarea unui Program Individualizat de 
Asistenţă (P.I.A.), în funcţie de nevoile sale individuale 
şi încheierea unui Acord de Asistenţă, în baza căruia va 
beneficia de servicii medicale, psihologice, sociale, juri-
dice sau educaţionale adecvate.

Daca beneficiarul accesează un alt furnizor de  •
servicii decât C.P.E.C.A., evaluarea se realizează de către 

Centrul de Prevenire,
Evaluare şi Consiliere

Antidrog (CPECA)

Centre pentru programe
drog-zero (abstinenţă totală)

Centre dezintoxicare
cu substitutiv (metadonă)
– Termen lung (6 luni)
– Termen scurt

(până în 6 luni)

Centre pentru programe
de Harm-Reduction

Centre dezintoxicare
fără substitutiv

(tratament simptomatic) 

Centre de substituţie
cu metadonă

Centre de schimb de seringi
(fixe şi/sau mobile)

CAIA (Centru de Asistenţă
Integrată a Adicţiilor)

CPECA

Centre de zi

Locuinţe protejate

Comunităţi terapeutice

Spitale (secţii)

Centre de substituţie
cu metadonă

În timp, beneficiarii pot trece către:

Ce
nt
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e 
re
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i r
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ţie

Schema centrelor de asistenţă pentru persoanele dependente de droguri
în conformitate cu legislaţia actuală

* Fiecare tip de centru poate furniza mai multe tipuri de servicii.
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acest furnizor, urmând în continuare acelaşi proces şi cu 
aceleaşi instrumente, conform legii. La finalizarea cazu-
lui sunt transmise către C.P.E.C.A. o serie de documente 
referitoare la caz (Fişa de evaluare/reevaluare, Planul 
Individualizat de Intervenţie şi Foaia de ieşire). Daca fur-
nizorul de servicii nu poate evalua beneficiarul sau nu 
poate asigura managementul de caz pentru acesta, îl tri-
mite la C.P.E.C.A. în aceste scopuri.

Consumatorul de droguri injectabile poate accesa  •
sistemul prin intermediul serviciilor medicale de urg-
enţă. În acest caz, după depăşirea crizei, beneficiarul este 

referit tot către C.P.E.C.A., pentru evaluare şi manage-
ment de caz.

Serviciile care pot fi oferite sunt:
servicii sociale; •
servicii psihologice; •
servicii medicale; •
servicii juridice; •
servicii educaţionale. •

Aceste tipuri de servicii sunt corespondente cu cele 
cinci arii de intervenţie regăsite în formularul standard 
de evaluare a beneficiarilor. 

Consumator

Servicii de urgenţă:
prim ajutor, ieşire din criză.

Alt furnizor de servicii Centrul de prevenire,
Evaluare şi Consiliere

Antidrog (CPECA)
Dacă nu poate oferi servicii,
îl trimite către CPECA
pentru: evaluare şi M.C. Management de caz (M.C.)

Urmează acelaşi proces
dacă poate furniza servicii

(conform legislaţiei,
cu aceleaşi instrumente )

Servicii de Evaluare
(criterii)

Program
Integrat

de Tratament
(PIT)

Program
Individualizat
de Asistenţă

(PIA)

Acord
de

asistenţă

Servicii medicale

Servicii psihologice

Servicii sociale

Servicii juridice

Servicii educaţionale

Finalizare: dezobişnuire,
reabilitare, reintegrare.

La finalizare se trimite un set
de acte către CPECA (Cf. Legii)

Schema serviciilor de asistenţă pentru consumatorii de droguri
în conformitate cu legislaţia actuală

* Schema are la bază: L522/2004, H.G. 860/2005, Standardele sistemului naţional de asistenţă medicală, psihologică şi socială, Ordin 1216/2006.
** Serviciile pot fi publice şi/sau private.

Servicii medicale

Servicii psihologice

Servicii sociale

Servicii juridice

Servicii educaţionale

După rezolvare trebuie
să refere cazul CPECA





Din punct de vedere metodologic evaluarea serviciilor 
existente în cadrul sistemului de asistenţă socială a adic-
ţiilor a cuprins două componente principale: 

evaluarea sistemului din perspectiva furnizorilor I. 
actuali de servicii de acest fel; 

evaluarea sistemului din perspectiva beneficiari-II. 
lor unor astfel de servicii. 

Am optat pentru o astfel de delimitare deoarece am 
considerat că realizarea unui plan de servicii pentru asis-
tenţa adicţiilor trebuie să ţină cont atât de nevoile institu-
ţiilor furnizoare de servicii, cât şi de nevoile persoanelor 
care în prezent beneficiază de aceste servicii. Corelarea 
celor două perspective de analiză ne va permite să iden-
tificăm mai bine avantajele sistemului actual, aspectele 
disfuncţionale, oportunităţile de dezvoltare şi schimbare 
şi de asemenea, riscurile la care este expus. 

Principiul metodologic care a ghidat analiza şi inter-
pretarea datelor a fost că starea actuală a sistemului se 
datorează pe de o parte unor factori subiectivi, cum sunt 
percepţiile reprezentanţilor instituţiilor şi cele ale benefi-
ciarilor, iar pe de altă parte ea este determinată de factori 
obiectivi care ţin de sistemul de alocare a resurselor. Este 
vorba de o dublă cauzalitate, una subiectiv-individuală şi 
alta obiectiv-sistemică.

Obiectivele acestui demers de evaluare sunt:
Evaluarea serviciilor existente din perspective fur- •

nizorilor (evaluarea nevoilor sistemului);
Evaluarea serviciilor existente din perspectiva bene- •

ficiarilor (evaluarea nevoilor beneficiarilor sistemului);
Definirea de priorităţi privind asistenţa adicţiilor, la  •

nivelul comunităţii;
Definirea unei viziuni privind funcţionarea sistemu- •

lui;
Identificarea unor oportunităţi privind planificarea  •

serviciilor;
Prezentarea unor propuneri de parteneriate; •
Evaluarea nevoilor populaţiei. •

De asemenea, din punct de vedere al naturii infor-
maţiilor colectate, procesul de evaluare a cuprins două 
componente: 

o I. componentă calitativă care a urmărit atât ana-
liza percepţiilor reprezentanţilor furnizorilor de servicii, 
cât şi ale beneficiarilor privind starea actuală a sistemului 
de asistenţă a adicţiilor;

o II. componentă cantitativă care a urmărit evalua-
rea nevoilor actuale de resurse din sistem şi analiza cos-
turilor de funcţionare a instituţiilor. 

Componenta calitativă a procesului de evaluare a 
pornit de la premisa că atât reprezentanţii instituţiilor 
integrate în sistemul de asistenţă socială a adicţiilor, pre-
cum şi persoanele care beneficiază de serviciile acestor 
instituţii manifestă atitudini şi comportamente în funcţie 
de percepţia pe care o au despre modul în care funcţio-
nează sistemul şi despre modul în care relaţionează anu-
mite elemente componente ale sistemului. Cunoaşterea 
acestor „producţii subiective” ne permite să realizăm o 
„radiografie” a sistemului. În acest sens, am optat pentru 
utilizarea unei metode calitative de cercetare sociologică, 
ancheta calitativă, utilizând ca tehnică de culegere a date-
lor interviul individual aprofundat şi interviul de grup foca-
lizat (focus group-ul). Astfel, echipa de cercetare a realizat 
17 interviuri individuale cu reprezentanţi ai instituţiilor din 
sistem şi, de asemenea, 15 interviuri şi 2 focus group-uri cu 
beneficiari. Dimensiunile de analiză au fost următoarele: 

descrierea sistemului şi analiza percepţiilor pri-1. 
vind funcţionarea acestuia (analiza S.W.O.T.: puncte tari, 
puncte slabe, riscuri şi oportunităţi); 

descrierea beneficiarilor sistemului (stabilirea unor 2. 
categorii de beneficiari, estimarea dimensiunilor acestor 
categorii); 

analiza relaţiilor serviciilor evaluate cu alte servicii 3. 
din sistem (analiza S.W.O.T.: punctele tari, punctele slabe, 
riscurile şi oportunităţile ce rezultă din integrarea servici-
ilor în lanţul terapeutic general).

3. EVALUAREA SERVICIILOR ACTUALE ADRESATE  
CONSUMATORILOR DE DROgURI  

LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

3.1. Metodologia evaluării
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Componenta cantitativă a procesului de evaluare a 
avut în vedere analiza factorilor structurali care deter-
mină starea funcţionării actuale a sistemului. Astfel, 
factorii structurali pe care ne-am centrat în mod special 
sunt resursele şi costurile. Informaţiile de acest tip au fost 
culese cu ajutorul unui formular de date obiective, o fişă 
a instituţiei, integrat în cadrul ghidului de interviu. Fişa 
instituţiei cuprinde următoarele dimensiuni: 

Informaţii privind tipurile de servicii oferite;  •
Informaţii privind resursele umane actuale şi  •

necesare, grupate în funcţie de instituţie, în personal de 

specialitate şi personal auxiliar; 
Informaţii privind costurile actuale şi necesarul de  •

cheltuieli; 
Informaţii privitoare la elementele de logistică exis- •

tente şi necesare la nivelul instituţiei; 
Informaţii privind evaluarea cererii de servicii.  •

Instituţiile cuprinse în cadrul acestei componente 
a analizei au fost: Agenţia Naţională Antidrog, spitalele 
de psihiatrie, O.N.G.-uri furnizoare de servicii în dome-
niul adicţiilor, Serviciul de probaţiune şi alte instituţii 
publice.

3.2.  Servicii adresate consumatorilor de droguri  
la nivelul Municipiului Bucureşti

Instituţii evaluate

1. Asociaţia Română Anti-Sida 
Prevenire H.I.V./S.I.D.A.; •
Intervenţii outreach — reducerea riscurilor; •
Advocacy, formări, cercetări; •

Centre de consiliere şi testare gratuită H.I.V.; •
Asistenţă socială pentru persoane cu S.I.D.A. •

2. Asociaţia de Luptă Împotriva Alcoolismului 
şi Toxicomaniilor (A.L.I.A.T.)

Intervenţii outreach — reducerea riscurilor; •
Programe de formare profesională post-universitară. •

Evaluarea nevoilor

Evaluarea calitativă
Evaluarea cantitativă

(resurse, costuri)

Focus grupuri

Interviuri cu persoane
consumatoare de droguri

Interviuri cu specialişti

Agenţia Naţională Antidrog

Spitale de Psihiatrie

Arestul Poliţiei Capitalei

O.N.G.-uri

Serviciul de Probaţiune

Serviciul Ambulanţă
a Municipiului Bucureşti

Alte surse

ANALIZĂ

REZULTATE
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3. Asociaţia Integration
advocacy pentru promovarea drepturilor persoa- •

nelor dependente de droguri;
servicii de reducere a riscurilor asociate consumu- •

lui de droguri.

4. Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere 
Antidrog (abordare la nivel naţional şi C.P.E.C.A.–5)

Scopul şi obiectivele C.P.E.C.A. din ţară sunt de a  •
acorda asistenţă integrată socială, psihologică şi medicală 
pentru consumatorii de droguri — asigură managementul 
de caz, respectiv integrarea tuturor serviciilor în cadrul unui 
program de asistenţă pentru consumatorul de droguri;

Asigură managementul de caz, respectiv integra- •
rea tuturor serviciilor în cadrul unui program de asistenţă 
pentru consumatorul de droguri. 

5. Spitalul Obregia, secţia 16 — Dezintoxicare
acordă asistenţă pentru depăşirea simptomato- •

logiei de sevraj, asistenţă pentru diagnostic dual (boala 
psihică şi consum de substanţe);

consiliere psihologică; •
informaţii cu privire la folosirea echipamentelor de  •

injectare;
asistenţă pentru policonsum de substanţe; •

6. Centrul de Sănătate Mintală IV
Oferă tratament psihiatric şi psihologic ambulato riu; •
Tratament substitutiv (ambulator şi reţetă săptă- •

mânală);
Teste de depistare de substanţe (opiacee, meta- •

donă, benzodiazepine).

7. Centrul de Evaluare şi Tratament a Toxico-
dependenţelor pentru Tineri (C.E.T.T.T.) „Sf. Stelian”
Un centru modern de primire, evaluare psihodiagnostică 
şi tratament (psihiatric şi psihoterapeutic) ce include: 

Secţie de psihiatrie (30 de paturi); •
Centru de zi (10 locuri); •
C.S.M.; •
Cabinete psihoterapie; •
Laborator de analize medicale; •
Radiologie; •
Stomatologie (asigurarea urgenţelor).  •

8. Spitalul de Psihiatrie « C-tin Gorgos »
Tratament psihiatric non-substitutiv ; •
Psihoterapie . •

9. Serviciul Ambulanţă a Municipiului Bucureşti 
(S.A.M.B.)

10. Spitalul Clinic de Urgenţă 
Floreasca — secţia de toxicologie

Tratarea sevrajului, dezintoxicare şi tratament psi- •
hiatric de urgenţă.

11. Serviciul medical din Arestul Poliţiei Capitalei 
evaluare şi asistenţă medicală; tratament simpto- •

matic, mediere cu alte instituţii: (Sp. Al. Obregia — consult 
psihiatric, secţia de dezintoxicare din cadrul Spitalului 
Penitenciar Rahova, Institut Matei Balş sau Spitalul Victor 
Babeş).

12. Spitalul Penitenciar Rahova (S.P.R.) — Secţia 
dezintoxicare

terapie non-substitutivă simptomatică (21 zile  •  
medie14 zile);

depăşirea celor 7–10 zile critice de sevraj; •
terapie minimă (interviu motivaţional, grupuri de  •

suport).

13. Serviciul de Probaţiune 
Evaluează consumatorul, referirea către C.P.E.C.A.; •
Supraveghează modul în care persoana res- •

pectă măsurile şi/sau obligaţiile impuse de instanţa de 
judecată;

Analizează nevoile şi problemele cu care aceasta se  •
confruntă;

Identificarea consumului, evaluarea cauzelor ce  •
au generat consumul, conştientizarea acestora şi defi-
nirea clară a problemelor şi a consecinţelor consumului, 
motivarea persoanei în vederea stopării consumului, 
medierea relaţiilor cu instituţiile abilitate în oferirea de 
servicii de asistenţă medicală şi psihologică, suport în 
vederea menţinerii abstinenţei de la drog;

Demersuri pentru reintegrarea socială (dezvoltarea  •
abilităţilor sociale, reintegrarea şcolară, după caz, infor-
mare şi orientare profesională, urmarea unui curs de cali-
ficare, găsirea unui loc de muncă etc.).

14. Direcţia Generală de Asistenţă Socială  
şi Protecţia Copilului — sector 1

Centrul de Asistenţă Integrată a Adicţiilor fur- •
nizează servicii în sistemul clasic ambulatoriu pentru 
consumatorii de droguri care au urmat o cură de dezin-
toxicare şi care participă punctual la şedinţe de asistenţă 
psihologică şi activităţi de reintegrare socială, fără a fi 
necesar să participe la un program intensiv de recupe-
rare pentru menţinerea deciziei de a renunţa la drog, pre-
cum şi activităţi de prevenire a consumului de droguri, în 
special prevenire şcolară, familială şi comunitară.

15. Fundaţia de Îngrijiri Comunitare 
Evaluare psiho-socială; •
Consiliere şi psihoterapie pentru prevenirea recă- •

derilor;
Suport pentru menţinerea abstinenţei; •
Asistenţă socială în vederea reintegrării sociale; •
Advocacy, formări, cercetări. •

16. Serviciul de Formare şi Integrare 
Profesională „APEL”
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1. Asociaţia Română Anti-Sida —  
Serviciul de Outreach

Înregistrată oficial în Bucureşti, la 10 aprilie 1992, ca orga-
nizaţie non-guvernamentală, A.R.A.S. a fost înfiinţată de un 
grup de tineri voluntari care şi-au propus drept misiune: 
informarea şi educarea tuturor categoriilor de populaţie 
asupra pericolului reprezentat de S.I.D.A. şi asupra mijloa-
celor de prevenire a infecţiei cu H.I.V.; promovarea atitudi-
nii de sprijin faţă de persoanele deja infectate sau bolnave, 
apărarea drepturilor şi intereselor acestora; oferirea de 
servicii de asistenţă materială, morală şi psihologică pen-
tru persoanele infectate sau bolnave şi pentru familiile 
acestora. Programul de outreach al A.R.A.S. — Asociaţia 
Română Anti-S.I.D.A. a fost înfiinţat în 1999. Grupul ţintă 
al programului au fost persoanele care practică sexul 
comercial şi comunitatea din jurul acestora. În timp echipa 
A.R.A.S. a încercat sa răspundă la cât mai multe nevoi ale 
comunităţii: consum de droguri injectabile, nevoi de asis-
tenta medicală, socială şi psihologică etc.

Obiectiv
Serviciul de Outreach dezvoltat de A.R.A.S. urmăreşte 
stoparea epidemiei S.I.D.A. prin dezvoltarea de programe 
de educaţie şi informare şi prin asigurarea serviciilor de 
asistenţă socială persoanelor afectate de H.I.V./S.I.D.A.

Servicii
Serviciile de tip outreach se referă în principal la activităţi 
de tipul schimb de seringi, distribuirea de echipamente 
de injectare, distribuirea de prezervative şi lubrifianţi, 
educaţie şi informare, toate cu scopul de a reduce riscu-
rile asociate consumului de droguri. Prin acest tip de ser-
vicii, A.R.A.S. asigură o primă legătură între persoanele 
aflate în situaţii de risc şi serviciile de sănătate publică. 

Pe lângă serviciile de outreach, A.R.A.S. mai asigură 
gratuit consiliere psihologică, asistenţă socială, asistenţă 
medicală primară, testare rapidă pentru hepatite şi H.I.V., 
vaccinare Hepatita A şi B, cursuri de consiliere pre- sau 
post-testare H.I.V. şi o linie telefonică pentru informaţii 
privind S.I.D.A.

Beneficiari
Serviciile furnizate de A.R.A.S. pot fi accesate de orice per-
soană, fără discriminare pe criterii de vârstă, sex, etnie, 
rasă, apartenenţă religioasă, origine naţională sau socială 
ori orice altă situaţie, insistând asupra necesităţii protejă-
rii şi respectării drepturilor omului şi a demnităţii umane. 

Beneficiarii Serviciului de Outreach sunt de obi-
cei consumatori de droguri aflaţi în risc de infectare cu 
H.I.V., hepatite, etc. sau în risc de supradoză. Aceştia se 
încadrează în categoria persoanelor cu vârste cuprinse 
între 14 şi 45 de ani, cu condiţie socială precară, în gene-
ral cu familie, cu studii duse până spre mijlocul liceului. 
Numărul mediu de beneficiari într-o zi este de aproxima-
tiv 15–20 consumatori de droguri.

Resurse
Echipele de outreach sunt formate din diverşi specialişti 
precum: psihologi, asistenţi sociali, medici, peer educa-
tor, care merg pe teren şi oferă serviciile mai sus menţio-
nate. În plus, fiecare membru al echipei îşi exercită rolul 
specific, în funcţie de necesităţile beneficiarilor.

Costuri estimative ale centrului:
Materialele (seringi, apa distilată, tampoane cu  •

alcool, lioton) — 6.900,3 RON/lună 
Salariile personalului din centru — 9.418 RON.  •

Costul unui beneficiar la o sesiune outreach: 76 RON 
(seringi, apa distilată, tampoane cu alcool, lioton) cumu-
lat cu costul personalului outreach şi al transportului. 

Colaborări
Asociaţia Română Anti-Sida are relaţii funcţionale mai 
ales cu O.N.G.-uri (S.E.C.S., Salvaţi Copiii ş.a.), colaborând 
sporadic şi cu instituţii publice precum C.S.M. — 4 sau 
Spitalul Universitar „Sf. Stelian”. 

Analiză din perspectiva Serviciului de 
Outreach, A.R.A.S.

Puncte tari
Personalul A.R.A.S. este foarte bine format şi oferă servicii 
de calitate. 

Puncte slabe
În raport cu cererea de servicii, resursele umane, financi-
are şi materiale puse la dispoziţie de A.R.A.S. Serviciului 
de Outreach este insuficient. 

În privinţa relaţiilor cu alte instituţii, se poate spune 
că activitatea asociaţiei este îngreunată de lipsa sau insu-
ficienţa unor servicii complementare (în general medi-
cale), care le-ar fi necesare beneficiarilor. Spre exemplu, 
nu există o colaborare deschisă cu C.S.M. — 4 şi Spitalul 
Universitar „Sf. Stelian”, iar serviciile puse la dispoziţie de 
acestea sunt insuficiente atât în ceea ce priveşte dezin-
toxicarea sau substituţia cu metadonă, cât şi în privinţa 
accesibilităţii acestora. Printre factorii care duc la creş-
terea inerţiei sistemului se mai adaugă discriminarea şi 
stigmatizarea beneficiarilor, lipsa asigurărilor medicale şi 
birocraţia. 

Oportunităţi
Extinderea şi dezvoltarea serviciilor de outreach.
Înfiinţarea unui centru de substituţie cu metadonă în par-
teneriat cu Ministerul Sănătăţii — Spitalul „Matei Balş”.

Riscuri
În prezent, acest sistem de servicii nu face faţă proble-
melor cu care se confruntă beneficiarii. Există riscurile 
declanşării unei epidemii cu H.I.V. şi a creşterii corupţiei 
mai ales datorită monopolului asupra anumitor tipuri de 
servicii. 
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Recomandări
Ar fi necesară înfiinţarea unui centru fix de schimb de 
seringi, mai ales în Ferentari, unde numărul potenţialilor 
beneficiari este mai mare decât cel acoperit în momentul 
de faţă prin serviciul de outreach.

De asemenea, este nevoie de dezvoltarea unor centre 
de substituţie cu metadonă cu grad redus de selectivi-
tate („Low treshold”). 

2. Alianţa pentru Lupta Împotriva 
Alcoolismului şi Toxicomaniilor —  
A.L.I.A.T.

Alianţa pentru Lupta Împotriva Alcoolismului şi 
Toxicomaniilor este o organizaţie non-guvernamentală, 
o asociaţie de profesionişti în sănătate mintală, una din 

primele organizaţii profesionale care activează în dome-
niul adicţiilor din România, fondată în 1993. Conform sta-
tutului, A.L.I.A.T. este o asociaţie apolitică, non-profit, cu 
statut de persoană juridică de sine stătătoare.

A.L.I.A.T. desfăşoară activităţi în domeniul preveni-
rii şi tratamentului problemelor legate de consumul de 
substanţe din anul 1999. Printre programele iniţiate de 
A.L.I.A.T. de-a lungul timpului se numără:

primul proiect de prevenire primară a consu- •
mului de droguri în şcoli bazat pe reţelele de egali 
(In-Dependent);

primul centru de schimb de seringi pentru consu- •
matorii de droguri injectabile (Risc Minim);

primul program de formare profesională post-uni- •
versitară şi multidisciplinară pentru profesioniştii care 
activau deja în serviciile destinate consumatorilor de 
substanţe psihoactive (Educaţie Continuă în Domeniul 
Adicţiilor);

Locul Serviciului de Outreach al A.R.A.S. în sistemul de asistenţă integrată

CPECA

Evaluare

Management caz

Centre pentru programe
drog-zero (abstinenţă totală)

Centre dezintoxicare
cu substitutiv (metadonă)

Centre pentru programe
de Harm-Reduction*

Centre dezintoxicare
fără substitutiv

Centre de substituţie
cu metadonă*

Centre de schimb de seringi
(fixe* şi/sau mobile*)

CAIA (Centre de Asistenţă
Integrată a Adicţiilor)

Centre de zi

Locuinţe protejate

Comunităţi terapeutice

Spitale (secţii)

Servicii medicale*

Servicii psihologice*

Servicii sociale*

Servicii juridice

Servicii info-educaţionale*

În timp, beneficiarii pot trece către:

Centrele acordă
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Editarea primului Ghid Românesc de Tratament  •
în Abuzul de Substanţe Psihoactive şi, în continuare, 
elaborarea mai multor publicaţii de formare profesi-
onală adresate comunităţii de profesionişti care acti-
vează în servicii dedicate consumatorilor de substanţe 
(„Abuzul şi dependenţa de substanţe psihoactive. Manual 
pentru studenţii în medicină şi medicii rezidenţi psihiatri”, 
„Prevenirea recăderilor. Ghid practic pentru profesionişti”, 
„Ghid de predare în domeniul consumului şi abuzului de 
substanţe”).

În 2004, A.L.I.A.T. a iniţiat o colaborare cu Spitalul de 
Psihiatrie „Al. Obregia”, concretizată în deschiderea pri-
mului centru ambulatoriu de evaluare şi tratament al 
problemelor legate de consumul de alcool (ALCOHELP). 
De asemenea, A.L.I.A.T. a fost invitat de Agenţia Naţională 
Antidrog să participe printr-un reprezentant al său la 
discuţiile pentru schimbarea Legii nr. 143 privind com-
baterea traficului şi consumului de droguri şi la grupul 
de lucru pentru elaborarea standardelor de tratament 
pentru tulburărilor legate de consumul de substanţe. În 
prezent, A.L.I.A.T. are semnat un protocol de colaborare 
cu Agenţia Naţională Antidrog.

Obiectiv
Serviciile furnizate prin programele A.L.I.A.T. urmăresc 
ameliorarea stării de sănătate în rândul persoanelor con-
sumatoare de droguri injectabile din Bucureşti prin pre-
venirea şi micşorarea riscurilor asociate consumului.

Servicii
A.L.I.A.T. realizează programe în cadrul unui centru fix 
(drop-in: centrul „Risc Minim”) şi pe teren (echipa de 
outreach). Serviciile furnizate includ activităţi de tipul:

schimb de seringi şi distribuirea altor echipamente  •
de injectare;

distribuirea de materiale informative; •
consiliere pentru reducerea riscurilor asociate con- •

sumului de droguri injectabile;
testare rapidă H.I.V./hepatite; •
referire către servicii medicale, sociale, juridice şi  •

orice alte servicii ce se adresează persoanelor consuma-
toare de droguri injectabile.

Criteriile de acces la serviciile oferite de A.L.I.A.T. sunt 
minime (low treshold), o caracteristică a programelor de 
schimb de seringi în general. Orice consumator de dro-
guri poate beneficia de echipament steril de injectare în 
măsura în care, în urma evaluării iniţiale, se constată pre-
zenţa semnelor de injectare. 

Serviciile oferite de A.L.I.A.T. nu sunt orientate către 
abstinenţă, ci reprezintă primul contact dintre benefi-
ciar şi sistemul integrat de servicii. Prin intermediul pro-
gramelor de schimb de seringi, aceştia beneficiază de 
echipament steril de injectare, consiliere pentru redu-
cerea riscurilor şi orientare către celelalte servicii din 
cadrul sistemului, în funcţie de nevoile lor. De aseme-
nea, serviciile de schimb de seringi menţin o relaţie per-
manentă cu consumatorii activi. Aceasta relaţie permite 

cunoaşterea comportamentelor cu risc de infectare sau 
transmitere H.I.V./hepatite/I.T.S.-uri, adaptarea interven-
ţiei la tendinţele de consum, informarea permanentă a 
beneficiarilor cu privire la celelalte servicii care le sunt 
adresate. 

Beneficiari
Beneficiarii acestor programe sunt consumatorii de 
heroină care nu au acces la echipament steril de injec-
tare şi sunt expuşi riscului de a contacta sau transmite o 
infecţie transmisibilă pe cale sanguină sau sexuală.

Serviciile sunt anonime şi confidenţiale. Beneficiarii 
sunt înregistraţi printr-un cod alcătuit din litere şi cifre 
care permite menţinerea unei evidenţe privind numărul, 
vârsta şi distribuţia pe sexe a beneficiarilor, fără însă a se 
solicita date de identificare personală. 

Beneficiarii serviciilor de reducere a riscurilor ofe-
rite de A.L.I.A.T. au vârste cuprinse între 10 şi 73 de ani, 
cu o medie între 18–24 ani. 75 % dintre ei sunt bărbaţi. 
Majoritatea beneficiarilor au o educaţie minimă (patru 
clase) iar unii nu au avut contact cu sistemul educativ. 
Cea mai mare parte a beneficiarilor sunt actualmente 
fără ocupaţie. Resursele lor materiale sunt minime şi de 
obicei folosite pentru procurarea heroinei. Procurarea 
banilor pentru cumpărarea heroinei este principalul 
motiv pentru care consumatorii se implică în activităţi 
infracţionale (de obicei furturi şi tâlhării), o mare parte 
dintre ei având la activ mai multe condamnări privative 
de libertate. Din punct de vedere medical, majoritatea 
beneficiarilor sunt purtători ai virusului hepatitei C, con-
tactat prin utilizarea în comun a seringilor, fiolelor de 
apă distilată sau a filtrelor. De asemenea, o mare parte 
dintre ei se confruntă cu probleme produse de injec-
tarea zilnică: colabarea venelor de suprafaţa, abcese, 
septicemii. 

Numărul total de beneficiari ai serviciilor de reducere 
a riscurilor oferite de A.L.I.A.T. s-a ridicat la 2.224 în anul 
2005, 2.100 în anul 2006 şi 1.800 în perioada Ianuarie–
Iunie 2007. Între anii 2005 şi 2006 A.L.I.A.T. a distribuit 
900.000 seringi sterile şi a colectat 300.000 seringi folo-
site (rata de recuperare 33 %), în 8.400 de contacte cu 
clienţii. 450 de clienţi au beneficiat de consiliere psiho-
logică, 2.800 au fost referiţi către alte servicii şi au fost 
realizate 3.100 sesiuni informative.

Resurse
Personalul activ în reducerea riscurilor din cadrul A.L.I.A.T. 
este alcătuit dintr-un manager de program, un coordo-
nator financiar, un asistent social şi 8 lucrători sociali cu 
jumătate de normă. Pentru extinderea serviciilor centru-
lui „Risc Minim” mai este nevoie de un medic generalist, 
un asistent medical şi o persoană responsabilă cu paza şi 
supravegherea. 

Personalul beneficiază de formare iniţială la angajare, 
de perfecţionare periodică şi de şedinţe de supervizare 
profesională. Majoritatea angajaţilor şi voluntarilor din 
cadrul A.L.I.A.T. au o educaţie socio-umană (asistenţă 
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socială, psihologie, sociologie).
În ceea ce priveşte logistica, schimbul de seringi pe 

teren se realizează cu 2 automobile. De asemenea, cen-
trul de schimb de seringi „Risc Minim” dispune de birotică 
şi calculatoare, spaţii pentru birouri şi pentru oferirea de 
servicii de reducere a riscurilor. 

Din punct de vedere financiar, proiectele A.L.I.A.T. 
sunt finanţate de:

Fondul Global de Lupta Împotriva H.I.V./S.I.D.A.,  •
Tuberculozei şi Malariei;

United Nations Office on Drugs and Crime  •
(U.N.O.D.C.); 

United Nations Development Programme (U.N.D.P.); •
Ambasada Olandei — MATRA-KAP; •
Spitalul de Psihiatrie „Al. Obregia”. •

Colaborări

A.L.I.A.T. are colaborări bune cu celelalte O.N.G.-uri din 
domeniu (A.R.A.S., Integration) şi cu alţi furnizori de servi-
cii precum C.P.E.C.A. 4, Spitalul de Psihiatrie „Al. Obregia”, 
Crucea Roşie. Până în prezent A.L.I.A.T. a colaborat cu 
peste 30 de profesionişti, dintre care aproximativ 80 % 
continuă să lucreze în sistem în cadrul altor instituţii.

Analiză din perspectiva organizaţiei Alianţa 
pentru Lupta Împotriva Alcoolismului şi 
Toxicomaniilor

Puncte tari
A.L.I.A.T. are o experienţă de 7 ani în oferirea de servicii de 
harm-reduction (reducere a riscurilor asociate consumu-
lui de droguri injectabile). Dotare logistică este satisfă-
cătoare pentru oferirea unor servicii de calitate. A.L.I.A.T. 
oferă un pachet de training destinat profesioniştilor din 

Locul A.L.I.A.T. în sistemul de asistenţă integrată

CPECA

Evaluare

Management caz

Centre pentru programe
drog-zero (abstinenţă totală)

Centre dezintoxicare
cu substitutiv (metadonă)

Centre pentru programe
de Harm-Reduction*

Centre dezintoxicare
fără substitutiv

Centre de substituţie
cu metadonă

Centre de schimb de seringi
(fixe* şi/sau mobile*)

CAIA (Centre de Asistenţă
Integrată a Adicţiilor)

Centre de zi

Locuinţe protejate

Comunităţi terapeutice

Spitale (secţii)

Servicii medicale*

Servicii psihologice*

Servicii sociale*

Servicii juridice

Servicii info-educaţionale*

În timp, beneficiarii pot trece către:

Centrele acordă
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serviciile de sănătate publică: până în prezent a format 
50 de specialişti în adicţii, dintre care 10 formatori de 
formatori. Din 1993 până în prezent a acumulat experi-
enţă în furnizarea de servicii pentru persoanele consu-
matoare de droguri injectabile.

Puncte slabe
A.L.I.A.T. nu oferă asistenţă medicală primară. De aseme-
nea, prezintă o instabilitate financiară în sensul depen-
denţei de fonduri internaţionale, lucru comun multor 
O.N.G.-uri în domeniu.

Oportunităţi
Cadrul legal actual este apreciat ca fiind favorabil dez-
voltării de servicii destinate consumatorilor de dro-
guri. În plus, existenţa unui protocol de colaborare cu 
Poliţia permite A.L.I.A.T. oferirea serviciilor fără ca echi-
pajele de poliţie să blocheze accesul consumatorilor 
de droguri sau să-i aresteze la ieşirea din centrul „Risc 
Minim” sau pe teren. Asociaţia are o relaţie bună şi cu 
mass-media. Activitatea nu a fost prezentată într-o 
lumină nefavorabilă în presa scrisă şi audio-vizuală 
până în prezent.

Riscuri
Încheierea programului naţional de finanţare al Fondului 
Global în 2009 poate pune în pericol existenţa servicii-
lor de reducere a riscurilor, în condiţiile în care autorită-
ţile publice din Bucureşti nu se vor implica în susţinerea 
acestora. 

Recomandări
Evaluarea a scos în evidenţă necesitatea deschiderii unui 
centru de zi pentru consumatorii de droguri în cadrul 
căruia să se ofere servicii de asistenţă medicală pri-
mară, consiliere psihologică, asistenţă socială, întreţine-
rea igienei personale şi să se poată organiza grupuri de 
suport sau activităţi de petrecere a timpului liber.

A.L.I.A.T., ca de altfel toate O.N.G.-urile în domeniu, ar 
avea nevoie de sprijin financiar de la bugetul Consiliului 
Local.

Asociaţia ar putea realiza o serie de campanii de pro-
movare a serviciilor al căror scop să fie creşterea accesului 
consumatorilor de droguri la servicii — aceste campa-
nii nu pot fi realizate deocamdată din lipsă de fonduri. 
De asemenea, ar fi necesară dezvoltarea colaborării cu 
Ministerul Sănătăţii, Consiliul Local al sector 4, instituţii 
ce oferă servicii de calificare profesională şi reintegrare 
socială (APEL).

3. Asociaţia Integration (Asociaţie a 
consumatorilor de droguri)

Integration este singura asociaţie non–guvernamen-
tală formată din consumatori de droguri, foşti sau 
activi, din Bucureşti. La început, la jumătatea anului 

2004, am început să funcţionăm doar sub forma unui 
grup de suport, sub umbrela A.R.A.S. (Asociaţia Română 
Anti-Sida), O.N.G. care derula deja de aproape 2 ani, pro-
grame de reducere a riscului asociat consumului de dro-
guri. Ca beneficiari ai acestor programe, am simţit nevoia 
unor servicii destinate direct consumatorilor de droguri 
ceea ce însemna mult mai mult decât A.R.A.S. putea să 
ofere. Astfel, în cadrul grupului de suport deja consti-
tuit, am început să avem întâlniri săptămânale în care 
discutam despre nevoile şi problemele consumatorilor. 
Constatând că sunt foarte multe probleme — mai ales 
încălcări majore ale drepturilor omului, ca de exemplu 
cel la tratament medical — am hotărât să punem bazele 
unei noi asociaţii. 

În contextul creşterii numărului de consumatori de dro-
guri în România şi a nevoii pentru servicii medico-sociale 
(tratament şi integrare) înfiinţarea Asociaţiei Integration 
vine în completarea şi asigurarea respectării măsurilor şi 
politicilor medico-sociale din domeniu. 

Integration este o organizaţie non-guvernamentală, 
apolitică şi umanitară al cărei scop principal este 
militarea pentru drepturile consumatorilor de droguri, 
în special privind accesul la servicii medicale şi sociale 
de calitate, informare şi comunicare şi la servicii de asis-
tenţă socială. Activităţile desfăşurate până în prezent 
au fost în mare doar identificarea problemelor, găsirea 
soluţiilor şi dezvoltarea asociaţiei ca număr de mem-
bri — captarea interesului consumatorilor de a-şi susţine 
punctul de vedere, a-şi face cunoscută situaţia , nevoile 
şi drepturile.

Obiectiv
Prevenirea consumului de droguri prin acţiuni de  •

informare, educare şi comunicare (I.E.C.), adresate atât 
populaţiei generale cât şi tinerilor;

Conştientizarea factorilor de decizie asupra respec- •
tării drepturilor omului în acord cu tratatele internaţionale 
la care România este parte, şi cu legislaţia în vigoare; 

Realizarea unor campanii publice ce se constituie  •
ca pledoarii împotriva marginalizării sociale a consuma-
torilor de droguri;

Organizarea de activităţi de reducere a riscului aso- •
ciat consumului de droguri;

Oferirea unor servicii care să se constituie în alter- •
native la consumul de droguri.

Servicii
Asistenţă socială; •
Servicii de schimb de seringi; •
Consiliere psihologică individuală şi de grup; •
Monitorizarea drepturilor omului. •

Beneficiari
Consumatorii de droguri injectabile activi; •
Persoanele aflate în tratament substitutiv; •
Persoane afectate indirect de consum. •
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Resurse
Resursele financiare de care dispune asociaţia provin 
100 % din granturi externe.

Resurse umane: în momentul actul asociaţia are un 
număr de 7 persoane angajate şi 5 voluntari. Ca formare 
persoanele angajate sunt: 1 asistent social, un medic, un 
asistent medical (care este şi sociolog ), un inginer, o per-
soană licenţiată în limba română şi engleză, o persoană 
care a terminat doar liceul şi un contabil.

Colaborări
În momentul de faţă există parteneriate atât cu Direcţii 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
la nivelul Municipiului Bucureşti, cât şi cu alte O.N.G.-
uri care lucrează în acest domeniu, dar acestea sunt 
doar nişte documente semnate, neexistând un plan de 
acţiune.

Analiză din perspectiva Asociaţiei 
Integration

Puncte tari
Asociaţia Integration oferă servicii de calitate şi repre-
zintă primul pas în lanţul terapeutic, când ne referim la 
serviciile de harm-reduction. 

Combaterea consumului de droguri este foarte greu 
de îndeplinit. Singura modalitate eficientă este aceea de 
a stopa traficul de droguri şi realizarea de campanii de 
prevenire a consumului care să-şi atingă scopul. Oricum, 
până să se ajungă la combaterea consumului de droguri, 
trebuie făcut ceva urgent pentru cei care deja sunt con-
sumatori de droguri de peste 10 ani.

Puncte slabe
Există probleme de personal datorită lipsei continuităţii 
finanţărilor. Acest fapt determină plecarea celor formaţi 

Locul Serviciului de Outreach al asociaţiei Integration în sistemul de asistenţă integrată

CPECA

Evaluare

Management caz

Centre pentru programe
drog-zero (abstinenţă totală)

Centre dezintoxicare
cu substitutiv (metadonă)

Centre pentru programe
de Harm-Reduction*

Centre dezintoxicare
fără substitutiv

Centre de substituţie
cu metadonă

Centre de schimb de seringi
(fixe şi/sau mobile*)

CAIA (Centre de Asistenţă
Integrată a Adicţiilor)

Centre de zi

Locuinţe protejate

Comunităţi terapeutice

Spitale (secţii)

Servicii medicale*

Servicii psihologice*

Servicii sociale*

Servicii juridice

Servicii info-educaţionale*

În timp, beneficiarii pot trece către:
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în proiecte anterioare şi angajarea unui personal fără 
expe rienţă.

Oportunităţi
Campanii de advocacy pentru promovarea serviciilor 
de harm-reduction şi a tuturor activităţilor derulate de 
asociaţie.

Riscuri
Riscurile sunt legate de posibilitatea exploziei numărului 
de consumatori şi totodată a unei epidemii H.I.V. în rân-
dul C.D.I. şi imposibilitatea de a face faţă acestei situaţii 
(vezi Rusia, Ucraina).

Recomandări
Subcontractarea serviciilor O.N.G.-urilor de către  •

autorităţile locale;
Este nevoie de servicii de reducere a riscurilor aso- •

ciate consumului de droguri, servicii de substituţie, servi-
cii de consiliere şi servicii de prevenire a consumului de 
droguri.

4. Centrele de Prevenire, Evaluare  
şi Consiliere Antidrog (C.P.E.C.A.) 

4.1 Agenţia Naţională Antidrog

În România, Agenţia Naţională Antidrog a fost înfiinţată 
prin Hotărârea nr. 1.489 din 18 decembrie 2002, în subor-
dinea Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Centrele de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog 
realizează activităţile Agenţiei Naţionale Antidrog la nivel 
judeţean şi al sectoarelor municipiului Bucureşti, fiind în 
număr de 47 de centre.

Din perspectiva acordării asistenţei persoanelor depen-
dente de droguri, C.P.E.C.A. are următoarele atribuţii:

Elaborează documentele de organizare, planificare,  •
control şi evaluare a activităţilor centrului; 

Coordonează activităţile de reducere a cererii de  •
droguri în plan local; 

Elaborează, monitorizează, avizează şi coordo- •
nează, după caz, proiecte locale de reducere a cererii de 
droguri; 

Menţine contactul cu autorităţile judecătoreşti şi  •
alte organe judiciare; 

Identifică, evidenţiază şi actualizează pe „hărţi”  •
locurile şi mediile propice consumului de droguri; 

Acordă servicii de consiliere medicală/psihologică/ •
socială, individuală şi de grup consumatorilor de droguri 
şi familiilor acestora; 

Asigură efectuarea testării multidrog;  •
Realizează, în baza solicitării procurorului, evalua- •

rea consumatorului, în scopul includerii acestuia în cir-
cuitul integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare 
de droguri; 

Stabileşte Planul individualizat, pe baza evaluării  •
psihologice şi sociale şi în concordanţă cu rezultatele 

examinării medicale solicitate unei unităţi medicale, con-
form criteriilor prevăzute în Regulamentul de aplicare a 
Legii 143/2000; 

Cooperează cu furnizorii de servicii medicale, soci- •
ale şi psihologice în vederea implementării Planului indi-
vidualizat de asistenţă; 

Asigură managementul de caz prin identificarea  •
necesităţilor beneficiarului, planificarea, coordonarea şi 
monitorizarea implementării măsurilor din Planul indivi-
dualizat de asistenţă; 

Colaborează cu unităţile medicale în care se des- •
făşoară programe terapeutice pentru consumatorii 
dependenţi, cu scopul de a comunica datele necesare în 
vederea menţinerii continuităţii programului integrat de 
asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri; 

Colaborează cu unităţile locale şi cu organiza- •
ţiile neguvernamentale în vederea elaborării unor 
programe de asistenţă, protecţie socială şi reinserţie 
socio-profesională a persoanelor care au consumat sau 
consumă substanţe psihoactive; 

Asigură confidenţialitatea datelor personale ale  •
consumatorilor dependenţi de droguri, incluşi în progra-
mul integrat de asistenţă, conform normelor în vigoare; 

Eliberează beneficiarilor care urmează programul  •
integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de 
droguri, certificate nominale sau legitimaţii în format 
electronic codificate; 

Sprijină activităţile comunităţilor terapeutice şi  •
centrelor de formare înfiinţate în zona de competenţă; 

Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conducerea  •
Agenţiei.

Obiectiv
Sistemul C.P.E.C.A. din ţară urmăreşte în principal acorda-
rea de asistenţă integrată socială, psihologică şi medicală 
consumatorilor de droguri.

Servicii furnizate
C.P.E.C.A. are atribuţia de a asigura managementul de 
caz în cazul asistenţei consumatorilor de droguri. Prin 
aceasta se realizează planificarea, coordonarea şi moni-
torizarea serviciilor de asistenţă medicală, psihologică şi 
socială a consumatorilor de droguri, în funcţie de nece-
sităţile acestora, precum şi motivarea consumatorului în 
vederea menţinerii sale în sistemul de asistenţă estimate 
în urma unei evaluări. Managerul de caz constituie punc-
tul central de contact al beneficiarilor care primesc asis-
tenţă de la mai mulţi furnizori. Metoda managementului 
de caz asigură un caracter integrat şi continuu procesului 
de asistenţă prin evaluare, planificare, crearea de legături 
de colaborare, monitorizare şi advocacy. 

C.P.E.C.A. trebuie să asigure integrarea tuturor serviciilor 
(medicale, psihologice şi sociale) în cadrul unui program 
de asistenţă pentru consumatorul de droguri. Serviciile 
de bază oferite de toate centrele din ţară sunt cele psiho-
logice, de asistenţă socială şi de dezintoxicare (în regim 
ambulatoriu). Oficial, C.P.E.C.A. ar trebui să ofere şi servicii 
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de psihiatrie, însă în urma evaluării realizate a reieşit că în 
realitate acest tip de serviciu nu este încă furnizat.

Procedura standard de preluare a cazurilor de către 
C.P.E.C.A. şi de stabilire a P.I.T. şi P.I.A. programului de asis-
tenţă medicala psihologică şi socială au fost stabilite prin 
Decizia Preşedintelui Agenţiei Naţionale Antidrog nr. 16 
din 02.10.2006 pentru aprobarea standardelor minime 
obligatorii privind managementul de caz în dome-
niul asistentei consumatorului de droguri, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 899/06.11.2006, şi Decizia nr. 17 din 
02.10.2006 pentru aprobarea metodologiei de elaborare, 
modificare şi implementare a planului individualizat de 
asistenta, publicată în M.O. nr. 899/06.11.2006 şi cuprinde 
următoarele etape şi metode:

Solicitanţii de asistenţă sunt înscrişi în Registrul de  •
primire aflat în responsabilitatea medicului din C.P.E.C.A. 
Primirea acestora se face de către unul dintre cei 3 mana-
geri de caz din C.P.E.C.A. Odată cu înscrierea în Registrul 
de primire, solicitantului i se desemnează şi managerul de 
caz şi i se programează prima şedinţă cu acesta. Primirea 
şi desemnarea managerului de caz se fac conform unei 
proceduri sau planificări proprii centrului.

Prima şedinţă este momentul în care are loc primul  •
contact între managerul de caz şi beneficiar. Cu acest 
prilej se stabilesc modalităţile de comunicare între cei 
doi şi se deschide fişa beneficiarului. Fişa beneficiarului 
este completată de managerul de caz, cu participarea şi 
sprijinul tuturor membrilor echipei multidisciplinare din 
C.P.E.C.A., şi conţine toate datele legate de programări, 
rezultatele acestora, serviciile furnizate beneficiarului, 
până la ultima şedinţă în care se consemnează termina-
rea programului. Durata şedinţei de management de caz 
este între 30 şi 45 de minute.

Tehnicile se aplică în funcţie de etapele procesului 
de asistenţă:

În fazele iniţiale de I. evaluare, managerul de caz 
intervine frecvent şi semnificativ cu scopul de a reduce 
barierele interne şi externe care interferează cu intrarea 
în tratament. În această etapă, metodele cuprind:

 (1)  interviul motivaţional;
 (2)  educaţie de bază cu privire la dependenţă şi 

recuperare;
 (3)  informarea cu privire la consecinţele consu-

mului;
 (4)  tehnici de angajare în dezvoltarea relaţiilor 

manager de caz–beneficiar.
În faza implementării II. planului individualizat de 

asistenţă (P.I.A.), şedinţele de management de caz au 
rolul de explicare a funcţiilor, scopului, obiectivelor şi 
finalităţii accesării serviciilor respective. Scopul şedinţelor 
în această etapă este adecvarea serviciilor la beneficiar, 
rezolvarea problemelor imediate şi facilitarea tranziţiei 
între servicii. Metodele cuprind:

 (1)  prevenirea recăderilor;
 (2)  evaluări de proces;
 (3)  tehnici de dezvoltare de abilităţi;
 (4)  tehnici de dobândire a autocontrolului.

În faza de III. terminare a programului, care trebuie 
planificată, şedinţele de management de caz au ca scop 

dobândirea independenţei şi autonomiei în vederea 
reintegrării în comunitate. Metodele cuprind:

 (1)  tehnici de întărire a încrederii;
 (2)  tehnici de întărire a autoeficienţei;
 (3)  tehnici de dezvoltare a abilităţilor de uti-

lizare judicioasă a resurselor personale şi 
comu nitare;

 (4)  evaluări de proces;
 (5)  tehnici de consolidare a abilităţilor.

Beneficiari
Cele 47 de C.P.E.C.A. au început să furnizeze servicii de 
asistenţă medicală, psihologică şi socială în ultimele 4 
luni ale anului 2006, majoritatea beneficiarilor fiind refe-
riţi din mediul penitenciar, din arestul poliţiei şi de către 
serviciile de probaţiune.

Resurse
Toate echipele C.P.E.C.A. din ţară au în componenţă spe-
cialişti precum: medici (46 la număr), psihologi (31), asis-
tenţi sociali (47), specialişti în ştiinţele educaţiei (47) şi 
specialişti în prevenirea criminalităţii (47). De menţionat 
este faptul că nu există încă angajate asistente medicale, 
deşi în urma interviurilor realizate s-a estimat un necesar 
de cel puţin 15 specialişti în acest domeniu la nivel de 
ţară. De asemenea, s-a considerat necesară mărirea sche-
mei de personal în ceea ce priveşte psihologii, până la un 
număr de 47 de astfel de specialişti.

Analiza din perspectiva sistemului naţional 
C.P.E.C.A.

Puncte tari
În momentul de faţă există un cadru legislativ care per-
mite înfiinţarea şi funcţionarea mai multor tipuri de ser-
vicii. De asemenea, sistemul C.P.E.C.A. este organizat şi 
dispune de resurse umane, materiale şi financiare sufici-
ente pentru o bună funcţionare.

Puncte slabe
Anumite dificultăţi în formarea reţelei de servicii la nivel 
local blochează funcţionarea sistemului, mai specific dez-
voltarea sistemului de referiri între instituţiile la nivel local.

Oportunităţi
Dezvoltarea serviciilor adresate persoanelor consuma-
toare de substanţe psiho-active.

Riscuri
Cel mai mare risc care ar putea pune în dificultate 
funcţionalitatea sistemului C.P.E.C.A. este acela de a fi 
asociat ori asimilat Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative. Se creează o imagine contradictorie atât 
din perspectiva consumatorului care ar trebui să acce-
seze în viziunea acestuia servicii poliţieneşti, cât şi din 
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perspectiva personalului care, în anumite cazuri, este 
funcţionar public cu statut special (asimilat statutului 
juridic de poliţist).

Sistemul C.P.E.C.A. din ţară, prin intermediul Agenţiei 
Naţionale Antidrog, are numeroase parteneriate cu insti-
tuţii publice şi organizaţii non-guvernamentale. Pentru 
mai multe detalii puteţi accesa pagina de Internet a 
Agenţiei: http://www.ana.gov.ro/rom/parteneri.htm

4.2. Centrul de Prevenire, Evaluare 
şi Consiliere Antidrog — Sectorul 5, 
Bucureşti

Obiective
Obiectivul general pe care şi l-a propus C.P.E.C.A. — 5 
este de a diminua cererea de droguri în această zonă a 

capitalei. Printre obiectivele specifice ale acestui centru 
putem enumera: 

Reducerea consumului cât mai aproape de  •
zero — orientare către abstinenţă;

Prevenirea consumului; •
Evaluarea beneficiarilor consumatori de droguri; •
Consilierea beneficiarilor consumatori de droguri,  •

a părinţilor şi apropiaţilor acestora.

Servicii furnizate 
C.P.E.C.A. — 5 furnizează în principal servicii de natură 
medicală: în afara tratamentului direct legat de consum 
de droguri (în special heroină), centrul prescrie reţete 
pentru afecţiuni colaterale şi simptomatice (de exemplu 
hepatita C). Pe lângă acest tip de servicii C.P.E.C.A. — 5 
asigură beneficiarilor consiliere medicală, psihologică şi 
socială.

Locul C.P.E.C.A. în sistemul de asistenţă integrată

CPECA*

Evaluare*

Management caz*

Centre pentru programe
drog-zero (abstinenţă totală)

Centre dezintoxicare
cu substitutiv (metadonă)

Centre pentru programe
de Harm-Reduction

Centre dezintoxicare
fără substitutiv

Centre de substituţie
cu metadonă

CAIA (Centre de Asistenţă
Integrată a Adicţiilor)*

Centre de zi*

Locuinţe protejate

Comunităţi terapeutice

Spitale (secţii)

Servicii medicale*

Servicii psihologice*

Servicii sociale*

Servicii juridice*

Servicii info-educaţionale*

În timp, beneficiarii pot trece către:

Centrele acordă
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Centre de schimb de seringi
(fixe* şi/sau mobile)
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Pentru a accesa serviciile furnizate de centru, per-
soana consumatoare de droguri se poate prezenta 
direct sau prin programare telefonică. Specialiştii care 
preiau cazurile urmăresc de regulă la prima întâlnire să 
identifice motivele accesării serviciilor, să realizeze un 
interviu preliminar pentru stabilirea obiectivelor clien-
tului, să evalueze situaţia persoanei dependente din 
punct de vedere medical, social, psihologic şi juridic şi să 
stabilească priorităţile intervenţiei. În funcţie de rezulta-
tul evaluării, se stabileşte managerul de caz. De exem-
plu, dacă există mai multe nevoi de natură psihologică, 
managerul de caz va fi psihologul. Managementul de 
caz este realizat şi intră în atribuţiile tuturor angajaţilor 
C.P.E.C.A. — 5

Ulterior se stabileşte un plan de intervenţie, în baza 
unui acord cu beneficiarul, care este încadrat într-un 
Program Integrat de Tratament (P.I.T.). Managerul de 
caz realizează apoi un Plan Individualizat de Asistenţă 
(P.I.A.) urmărind o abordare globală a nevoilor clientu-
lui. Managerul mai stabileşte împreună cu beneficiarul 
priorităţile de acţiune şi realizează o planificare în timp. 
În întâlnirile următoare se trece la implementarea P.I.A. 
Obiectivele se pot modifica în funcţie de evoluţia cazului, 
eventual putându-se schimba încadrarea într-un anumit 
P.I.T.

În cadrul C.P.E.C.A. — sector 5 a fost creat un Centru 
de Asistenţă Integrată a Adicţiilor şi un Centru de substi-
tuţie cu metadonă, acesta din urmă fiind în faza de deru-
lare a achiziţiilor.

Beneficiari
De regulă, persoanele care se adresează centrului 
consumă substanţe psiho-active de tipul heroină, 
marijuana, cocaină, amfetamine şi alcool (în general 
monoconsum), au vârste cuprinse între 20 şi 30 de ani 
şi sunt în proporţie de 90 % bărbaţi. C.P.E.C.A. — 5 nu 
are informaţii structurate privind nivelul de educaţie al 
beneficiarilor, însă este cunoscut faptul că majoritatea 
sunt fără ocupaţie, principalele surse de venit fiind fie 
activităţile ilegale (furturi, tâlhării), fie sprijinul finan-
ciar din partea părinţilor (fapt confirmat în anchetele 
sociale realizate de specialiştii centrului). Beneficiarii 
care accesează serviciile C.P.E.C.A. — 5 consumă dro-
guri în medie de 2 până la 4 ani. Majoritatea benefici-
arilor C.P.E.C.A. — 5 au început să consume droguri din 
curiozitate sau în urma presiunii grupului de prieteni. 
Consumul de droguri a devenit o necesitate cu scopul 
de a atenua efectele sevrajului. 

Principalele servicii solicitate de persoanele consu-
matoare de droguri sunt cele medicale, în special de 
substituţie cu Sintalgon, existând solicitări din partea 
acestora pentru deschiderea de către C.P.E.C.A. — 5 
a unui centru de dezintoxicare prin substituţie cu 
metadonă. Majoritatea beneficiarilor au o motivaţie 
iniţială orientată către abstinenţă totală. Printre alte 
servicii solicitate de beneficiari se numără orienta-
rea şi calificarea profesională ori găsirea unui loc de 
muncă.

Colaborări 
Principalele instituţii cu care colaborează C.P.E.C.A. — 5 
sunt:

Serviciul de probaţiune care referă cazuri către  •
C.P.E.C.A. — 5. În cazul în care persoana consumatoare 
de droguri a primit o pedeapsă executabilă în libertate, 
aceasta nu este obligată sa acceseze serviciile C.P.E.C.A.;

Spitalul de Psihiatrie „Al. Obregia”, Secţia XVI  •
Dezintoxicare;

Centrul de Sănătate Mintală 3 şi 4; •
Spitalul Universitar Sf. Sebastian; •
Arestul Poliţiei — în cazul în care o persoană ares- •

tată preventiv se declară consumatoare de droguri sec-
ţia de poliţie de pe raza administrativ-teritorială în care a 
fost arestată persoana contactează C.P.E.C.A. din sectorul 
respectiv sau C.P.E.C.A. din sectorul în care domiciliază 
persoana arestată;

Agenţia Naţională a Penitenciarelor — solicită  •
C.P.E.C.A. evaluarea persoanelor consumatoare de dro-
guri autodeclarate (din Penitenciarul Rahova) şi a per-
soanelor arestate aflate în cercetare penală (Ministerul 
Justiţiei);

Oficiul Forţelor de Muncă; •
Agenţia Naţională pentru Prevenirea Traficului de  •

Persoane.

Analiza din perspectiva C.P.E.C.A. — sector 5

Puncte tari
Personalul C.P.E.C.A. — 5 este bine pregătit, efectul fiind 
creşterea vizibilităţii şi accesibilităţii serviciului. 

Puncte slabe
Principalul neajuns al C.P.E.C.A. — sector 5 este imposibili-
tatea de a oferi beneficiarilor servicii la standardele cerute. 
Acest fapt se datorează faptului că centrul este recent înfi-
inţat, iar costurile pe care le implică funcţionarea acestuia 
sunt ridicate. Centrul se confruntă că o dezvoltare prea 
lentă a serviciilor şi o conectare deficitară cu alte servicii. 
Pe lângă aceasta există o reticenţă din partea comunităţii 
faţă de personalul centrului, fiind nevoie de timp pentru 
ca publicul ţintă să capete încredere în acesta.

C.P.E.C.A. — sector 5, ca de altfel toate centrele din 
ţară, nu are personalitate juridică, fapt care împiedică 
accesarea directă a fondurilor. Toate parteneriatele din-
tre O.N.G.-uri şi C.P.E.C.A. se realizează prin intermediul 
A.N.A. De asemenea, instituţiile centrale şi locale (de 
exemplu Primăria Sectorului 5) sunt sceptice faţă de dez-
voltarea unor servicii specializate pentru persoanele con-
sumatoare de droguri. 

Riscuri
C.P.E.C.A. — 5 se poate confrunta în viitor cu o scădere 
a numărului de beneficiari dacă nu se extinde paleta 
de servicii sau dacă nu creşte accesibilitatea serviciilor 
existente. De asemenea, serviciile furnizate sunt opera-
ţionale pentru maxim 2 luni în cazul în care nu se oferă o 
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continuitate prin referirea beneficiarului către un serviciu 
medical sau social care să-i permită ameliorarea stării de 
sănătate sau sociale (acesta îşi pierde interesul şi între-
rupe contactul cu centrul). În prezent reţeaua de servicii 
se află într-un stadiu incipient de dezvoltare şi numai o 
reţea de servicii funcţională este singura modalitate de 
atingere a obiectivului de reducere a cererii de droguri.

Recomandări
Dezvoltarea comunicării interinstituţionale; •
Dezvoltarea unor noi secţii de dezintoxicare, în  •

regim de internare şi ambulatoriu;
Formarea personalului în lucrul direct cu depen- •

denţi de droguri (heroină);
Schimburi de experienţă; •
Suplimentarea personalului în funcţie de nevoile  •

locale.

5. Secţia XVI Dezintoxicare — Spitalul 
Clinic de Psihiatrie „Al. Obregia”

Secţia XVI Dezintoxicare a Spitalului Al. Obregia s-a 
înfiinţat în anul 2000 sub presiunea opiniei publice 
datorită apariţiei unui număr din ce în ce mai mare de 
persoane dependente de droguri care solicitau servicii 
de dezintoxicare.

Obiectiv
Secţia XVI Dezintoxicare a Spitalului Al. Obregia are ca 
obiectiv parcurgerea primei etape în vederea obţinerii 
abstinenţei, respectiv depăşirea sevrajului fizic pentru 
persoanele dependente de droguri.

Servicii 
Secţia XVI este un serviciu de dezintoxicare, în special 
de heroina, cu internare în secţie închisă, pentru un 
număr de 7–21 de zile. Personalul secţiei acordă asis-
tenţă pentru depăşirea simptomatologiei de sevraj şi în 
cazul unui diagnostic dual (boală psihică şi consum de 
substanţe), consiliere psihologică, informaţii cu privire la 
folosirea echipamentelor de injectare şi asistenţă pentru 
policonsum de substanţe. 

Orice persoană care acuză simptomatologie de sevraj 
se poate interna în secţia de dezintoxicare, fie direct, 
fie indirect prin camera de gardă în sistem de urgenţă. 
Persoana este evaluată din punct de vedere medical, psi-
hologic şi i se administrează un tratament non-substitutiv 
care îl ajută să elimine dependenţa fizică. Perioada de 
spitalizare variază, iar pacienţii se externează la cerere, de 
cele mai multe ori mai devreme decât ar avea nevoie.

Beneficiari
În cursul anului 2006 Secţia XVI Dezintoxicare a inter-
nat un număr de 800 de pacienţi cu simptomatologie 

de sevraj, în medie aproximativ de 66 pacienţi pe lună. 
Conducerea Secţiei a aproximat un cost de circa 100 de 
RON pe zi pentru tratamentul şi îngrijirea unui pacient. 
Nu se pot da însă detalii foarte clare în această privinţă 
datorită faptului că acest tip de statistici se calculează la 
nivelul celor 1.500 de paturi din întreg spitalul, dar nu 
specific pe fiecare secţie.

Resurse
Schema de personal a Secţiei XVI Dezintoxicare include 
un medic specialist, 16 asistente medicale, 2 psihologi, 
un asistent social, 15 infirmiere, plus medici rezidenţi 
şi studenţi care îşi efectuează practica de specialitate. 
S-a estimat că ar fi necesară angajarea a încă unui 
medic specialist, ţinând cont de numărul ridicat al 
pacienţilor. 

Secţia dispune de 25 de paturi, însă pentru ca activi-
tăţile să se desfăşoare în condiţii normale se poate spune 
că sunt prea multe paturi. Considerăm că ar fi necesar să 
existe mai multe secţii, cu un număr de aproximativ 15–20 
paturi cel mult, pentru a susţine activităţi eficiente.

În ceea ce priveşte medicaţia utilizată, personalul 
Secţiei de dezintoxicare a apreciat că este suficientă, 
însă ar fi necesară utilizarea unor medicamente mai noi. 
Disfuncţionalităţile sistemului de aprovizionare sunt 
nesemnificative şi nu afectează activităţile secţiei.

Colaborări 
Secţia XVI Dezintoxicare din cadrul Spitalului Al. Obregia 
colaborează cu Centrele de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog ale A.N.A., cu diferite O.N.G.-uri şi 
structuri medicale ale C.S.M. — 4. De asemenea, condu-
cerea Secţiei a considerat că ar fi extrem de importantă 
colaborarea cu medicii de familie, care deocamdată nu 
sunt pregătiţi să orienteze şi să găsească soluţii pentru 
pacienţii externaţi chiar dacă aceştia se externează cu o 
scrisoare medicală.

Analiză din perspectiva Secţiei XVI 
Dezintoxicare, Spitalul Al. Obregia

Puncte tari
Serviciile secţiei XVI Dezintoxicare sunt accesate de un 
număr mare de consumatori de droguri.

Secţia XVI Dezintoxicare dispune de spaţiul şi logis-
tica adecvate serviciilor oferite. Specialiştii Secţiei fac 
eforturi pentru orientarea beneficiarilor către servicii de 
postcură.

Puncte slabe
Secţia XVI Dezintoxicare funcţionează, în ciuda faptu-
lui că are la baza un mixaj a doua sisteme legislative 
de asistenţă. Activitatea şi serviciile furnizate de Secţie 
trebuie să respecte atât legile privind asistenţa consu-
matorilor de droguri, cât şi legile cu privire la sănătatea 
mentală.
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Pentru că serviciul analizat este o secţie a unui spital 
de psihiatrie, amestecul pacienţilor în camera de gardă 
este inevitabil, fapt nu este nici în beneficiul pacienţilor şi 
nici al personalului. De asemenea, nici amestecul asisten-
ţei pentru consumul de substanţe cu asistenţa psihiatrică 
nu are întotdeauna rezultate benefice pentru pacienţi.

În acelaşi timp, pentru că majoritatea persoanelor 
consumatoare de droguri care apelează la serviciile sec-
ţiei sunt internaţi în sistem de urgenţă, faza de evaluare 
nu are loc în cele mai multe cazuri. Ca urmare, nevoile 
acestor persoane de multe ori nu corespund cu serviciile 
furnizate. Spre exemplu, au fost internate persoane care 
consumă de mult timp, sunt lipsite de motivaţia renun-
ţării la drog şi se externează rapid, fapt care creează pro-
bleme celorlalţi pacienţi de pe secţie care corespund 
programului drog-zero. 

Datorită acestor factori, eficienţa Secţiei XVI Dezin-
toxicare este relativ redusă.

Riscuri
Disfuncţionalităţi ale serviciilor datorate insuficientei 
evaluări a beneficiarilor la intrarea lor în program.

Recomandări
În urma evaluării considerăm că în beneficiul persoa-
nelor consumatoare de droguri ar trebui ca această 
Secţie să fie o unitate de sine stătătoare, în care pacien-
ţii să nu fie internaţi în regim de urgenţă. Un loc central 
îl are faza de evaluare, în funcţie de rezultatele aces-
teia persoana consumatoare fiind referită unor unităţi 
de asistenţă medicală, socială sau psihologică care să 
ofere soluţiile optime. În acest fel, serviciile pentru per-
soanele care au nevoie de un program orientat către 
abstinenţă totală nu ar mai fi accesate de cei care sunt 
eligibili pentru un program de harm-reduction (substi-
tuţie cu metadonă). De asemenea, ar fi nevoie de mai 

Locul Secţiei XVI Dezintoxicare în sistemul de asistenţă integrată

CPECA
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Dependenţa de heroină
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threshold
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Menţinere cu criterii
severe de selecţie
Program consiliere

Low
threshold

Cu grad de selectivitate scăzut
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Schimb de seringi

No
threshold

Cu grad de selectivitate zero
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POSTCURĂ
Ambulator
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Com Trp
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Lanţ terapeutic integrat

MĂSURI REALE DE REINSERŢIE ŞI REABILITARE PSIHO-SOCIALĂ

CONSUMATOR
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multe secţii de acest gen, însă costul funcţionării lor 
este foarte ridicat.

Recomandări
Crearea cadrului legislativ care îţi permite să con- •

struieşti toate serviciile de care ar fi nevoie, e punctul de 
plecare pentru dezvoltarea sistemului de asistenţă pen-
tru consumatorii de droguri. 

Conform reprezentării de mai sus, pe o axă imaginară 
putem situa doua extreme a beneficiarilor care acce-
sează serviciile. Deosebit de importantă este faza de eva-
luare, în funcţie de aceasta îl includem pe consumatorul 
de droguri într-un anumit tip de program. Din perspec-
tiva serviciului descris, problema majora este aceea ca 
lipseşte această fază, şi chiar dacă se reuşeşte realizarea 
acestei evaluări, serviciile disponibile sunt insuficiente, 
în special serviciile de substituţie cu metadonă cu grad 
scăzut de selectivitate. 

Conform schemei de mai sus, fiecărui nivel de asis-
tenţă îi corespunde o anumită categorie de beneficiari 
(mai mult sau mai puţin afectaţi de consumul de droguri). 
Ceea ce se remarcă este faptul că majoritatea serviciilor 
din Bucureşti s-au concentrat către partea de sus a aces-
tei piramide, respectiv pentru populaţia consumatoare 
care este cea mai mică la număr/sau accesează serviciile 
cel mai puţin.

Este important sa pornim în sens invers, de la baza 
piramidei pentru că aici se află marea masă a consuma-
torilor şi cu riscul cel mai ridicat şi cele mai puţine servicii. 
Având în vedere aceste lacune, nu putem spune că există 
un sistem de asistenţă constituit.

6. Centrul de Sănătate Mintală 
(C.S.M.) Sector 4 — Staţionarul de Zi 
pentru Toxicomani

Iniţiativa înfiinţării unui spital de psihiatrie la Bucureşti 
aparţine lui Alexandru Obregia şi lui Gr. Gh. Cantacuzino, 
prim-ministru şi ministru de interne la acea vreme. Cei 
doi propun, în 1906, o lege pentru construirea unui spital 
lângă Bucureşti. 

La acest mod, avea sa se hotărască ridicarea celui mai 
mare spital de psihiatrie din România, comparabil cu cele 
mai bune din Europa. 

Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. dr. Al. Obregia” asi-
gură în prezent asistenţă medicală psihiatrică pentru 
pacienţi din Bucureşti şi alte cinci judeţe limitrofe. 

Are un total de 17 secţii de psihiatrie (dintre care 
nouă secţii clinice, două secţii de dezintoxicare, o sec-
ţie de neuropsihiatrie infantilă şi una de afecţiuni psi-
hosomatice), o secţie clinică de neurologie pediatrică, 
o cameră de gardă de psihiatrie şi cabinete specializate 
pentru servicii medico-chirurgicale. Spitalul deţine, de 
asemenea, un laborator de sănătate mintală (al secto-
rului 4), un Compartiment pentru diagnosticul şi trata-
mentul tulburărilor cognitive („Centrul Memoriei”) şi un 

Compartiment de psihiatrie comunitara şi reintegrare 
psiho-socială („Trepte”).

Obiectiv 
Staţionarul de Zi pentru Toxicomani al C.S.M. — sector 4 
urmăreşte în principal stabilizarea persoanelor depen-
dente de heroină prin tratament substitutiv şi tratarea 
comorbidităţilor asociate consumului de droguri (dia-
gnostic dual).

Servicii
Centrul de Sănătate Mintală Sector 4 a înfiinţat Staţionarul 
de Zi pentru a asigura servicii de substituţie pe bază de 
metadonă (Sintalgon) pentru persoanele dependente de 
heroină în regim ambulatoriu şi cu reţetă săptămânală. În 
afară de tratamentul medical, Staţionarul mai oferă con-
siliere psihologică, informare şi educare privind efectele 
consumului de droguri. De asemenea, Staţionarul are 
posibilitatea efectuării testelor de depistare a substanţe-
lor (opiacee, metadonă, benzodiazepine). 

Evaluarea pacienţilor ţine cont de criterii precum vâr-
sta (în tratament nu sunt admişi minori), tipul de drog 
consumat, calea de administrare, vârsta debutului în con-
sum, consumul în ultima lună, folosirea în comun a serin-
gilor, numărul de supradoze suferite şi bolile cronice. Pe 
lângă acestea pacientul este întrebat dacă sau când a fost 
testat pentru H.I.V. sau pentru hepatite. Sunt evaluate şi 
existenţa unor probleme psihologice sau emoţionale 
pentru care pacientul a efectuat un tratament anterior, 
dacă are pensie pentru incapacitate psihică, simptoma-
tologia privind comorbiditatea, existenţa dependenţei 
faţă de alcool sau droguri în familie, studiile pacientului, 
dacă are carnet de conducere, locul de muncă şi ocupaţia 
actuală, dacă are persoane în întreţinere, dacă a fost con-
damnat sau dacă are procese în desfăşurare, starea civilă 
şi nu în ultimul rând mediul locativ (eventuala coabitare 
cu alţi consumatori).

Abordarea Staţionarului este de tip high treshold 
(prag înalt de toleranţă), mai precis criteriile de selec-
ţie a pacienţilor, precum şi procedura de excludere din 
tratament sunt foarte stricte. Specialiştii acestui centru 
îşi orientează activitatea plecând de la modelul lanţului 
terapeutic ca sistem de servicii medicale şi psihologice. 
Se consideră că la baza sistemului de servicii trebuie să 
se afle dezintoxicarea. Includerea unui pacient în tra-
tamentul de substituţie pe bază de Sintalgon ar trebui 
făcută atunci când celelalte opţiuni terapeutice non-sub-
stitutive au fost epuizate: de exemplu, dezintoxicarea 
cu/fără utilizarea unui substitut, consilierea sau terapia 
psihologică. De asemenea, se consideră că ulterior ar 
putea fi încercată dezintoxicarea prin intermediul unei 
terapii substitutive pe termen scurt. Admiterea în trata-
mentul substitutiv ar trebui să urmeze un regim strict: nu 
toţi consumatorii de opiacee sunt eligibili pentru acest 
tratament, fiind imperios necesară o evaluare a motiva-
ţiei solicitantului de a abandona consumul de heroină. 
Scopul terapiei de substituţie pe bază de metadonă este 
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apreciat a fi orientată către obţinerea abstinenţei totale. 
Până la atingerea acestui stadiu, tratamentul poate dura 
ani întregi. 

Beneficiari1
În principiu, serviciile Staţionarului de Zi pentru 
Toxicomani pot fi accesate doar de persoanele care con-
sumă heroină de un timp îndelungat. Personalul centru-
lui nu a precizat însă care ar fi durata minimă de consum 
suficientă pentru acceptarea în program. 

Majoritatea beneficiarilor sunt bărbaţi cu vârsta medie 
de 23 de ani (vârsta minimă necesară pentru accesarea 
serviciilor centrului este de 18 ani). Aceştia sunt de cele 
mai multe ori şomeri sau muncesc fără forme legale, însă 
există şi pacienţi angajaţi. În ceea ce priveşte educaţia, 
toate categoriile de beneficiari, inclusiv cei fără studii, 
accesează serviciile Staţionarului. Acelaşi lucru poate fi 
spus şi în privinţa stării civile, pacienţii fiind atât căsătoriţi, 
cât şi necăsătoriţi, divorţaţi ori într-o relaţie consensuală. 
Cea mai mare parte a beneficiarilor locuiesc încă la domi-
ciliul părinţilor, fiind dependenţi financiar de aceştia ori 
întregindu-şi veniturile din aşa-zisele „combinaţii”, furturi 
sau vânzarea de bunuri furate. De asemenea, majorita-
tea pacienţilor sunt sau au fost anchetaţi ori condamnaţi 
pentru infracţiuni prevăzute de Legea nr. 143/2000 sau 
pentru infracţiuni de furt, tâlhărie etc. legate de consumul 
de droguri. Cei mai problematici beneficiari sunt femeile 
gravide, iar doi dintre pacienţi sunt referiţi Serviciului de 
probaţiune.

Consumul de droguri în rândul beneficiarilor acoperă 
un spectru destul de larg: canabinoide, heroină, stimu-
lente, antidepresive, somnifere ori anxiolitice. Se poate 
spune că există în rândul pacienţilor Staţionarului o pro-
blemă în ceea ce priveşte codependenţa sau polidepen-
denţa de heroină, Sintalgon, benzodiazepine (Diazepam) 
şi antidepresive.

Printre aspectele comune majorităţii beneficiarilor 
putem menţiona dependenţa de lungă durată (care este 
în acelaşi timp şi un criteriu de selecţie), inserţia social-
profesională deficitară, importanţa factorului afectiv ca 
sursă a dependenţei de substanţe şi faptul că toţi paci-
enţii declară că vor să se lase de droguri. Există însă şi 
aspecte care diferenţiază între mai multe categorii de 
beneficiari. De exemplu, o parte dintre aceştia refuză 
asistenţa psihologică, fiind interesaţi numai de obţinerea 
Sintalgonului. În aceeaşi ordine de idei pacienţii provin 
din medii socio-culturale destul de diferite pentru a se 
crea grupuri.

Resurse 
Staţionarul de Zi pentru Toxicomani funcţionează în ace-
eaşi clădire cu Secţia de Psihiatrie a C.S.M. — sector 4, 
însă cele două secţii sunt separate, pacienţii aflaţi în trata-
ment de substituţie având la dispoziţie o curte interioară 

1 Informaţiile privind beneficiarii nu au la bază statisticile serviciului, 
ci aprecierile specialiştilor.

şi o altă intrare faţă de restul pacienţilor. Serviciul este 
disponibil beneficiarilor de luni până vineri, între orele 
7:00 şi 15:00.

Centrul are 70 de locuri aprobate de Ministerul 
Sănătăţii Publice, în condiţiile în care fluxul zilnic mediu 
de pacienţi este de 400 ± 5–10. Se estimează că pen-
tru a acoperi nevoile reale ale centrului ar fi necesare 
aproximativ 250 de locuri. În aceste condiţii nici nu 
se cunosc cheltuielile pentru un pacient într-o lună 
calendaristică. 

Personalul de bază al Staţionarului de Zi este for-
mat din 4 medici specialişti (deşi ar mai fi nevoie de 
circa 7 medici specialişti şi unul generalist), 6 asistente 
medicale (necesar de 10) şi 4 psihologi (necesar de 
6). Pe lângă personalul de bază mai sunt angajate 5 
infirmiere care lucrează însă şi în Secţia de Psihiatrie a 
C.S.M. — sector 4, deşi ar fi necesară prezenţa a cel puţin 
8 infirmiere în regim permanent. Nu există niciun asis-
tent social angajat, cu toate că ar fi nevoie de cel puţin 
3 care să se ocupe de identificarea nevoilor sociale, de 
orientarea şi calificarea profesională a beneficiarilor, 
precum şi de acordarea de suport pentru reintegrarea 
socio-profesională a acestora. În lipsa acestor tipuri de 
servicii recuperarea beneficiarilor nu poate fi realizată 
în majoritatea cazurilor, ceea ce indică ineficienţa siste-
mului. De asemenea, personalul Staţionarului este de 
părere că pe lângă asistenţi sociali există nevoia unor 
specialişti în educaţie. 

Circuitul de distribuţie a medicamentelor este apre-
ciat ca fiind în general bun, cu unele disfuncţionalităţi. 
Datorită formei de prezentare a Sintalgonului, în folie 
de 25 pastile, personalul medical pierde mult timp cu 
scoaterea pastilelor din folii. De asemenea, persona-
lul medical al centrului este de părere că mai utilă ar fi 
metadona lichidă sau pastile de concentraţie de peste 
2,5 mg.

Pe lângă medicaţia substitutivă, pacienţii primesc 
vitamine şi minerale pentru menţinerea unui echilibru 
fizic, însă ar fi nevoie de o completare a tratamentului 
cu esenţiale pentru disfuncţiile hepatice. De asemenea, 
ca urmare a consumului îndelungat de droguri, cei mai 
mulţi beneficiari au probleme de natură stomatologică, 
însă acest tip de tratament este destul de costisitor. 
Dezvoltarea unui mecanism de subvenţionare a acestui 
tip de intervenţie în cazul persoanelor consumatoare ar 
fi binevenit.

Colaborări
Staţionarul de Zi pentru Toxicomani din cadrul C.S.M.  
— sector 4 colaborează cu următoarele instituţii:

Serviciul de probaţiune Bucureşti; •
Spitalul Universitar „Sf. Stelian”;  •
Spitalul Clinic de Psihiatrie „Al. Obregia”; •
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Victor Babeş”; •
Spitalul Colentina;  •
Centrul pentru Prevenire, Evaluare şi Consiliere  •

Antidrog Sector 4, A.N.A.; 
Organizaţii non-guvernamentale. •
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Analiză din perspectiva Staţionarului de Zi 
pentru Toxicomani, Centrului de Sănătate 
Mintală Sector 4

Puncte tari
Staţionarul de Zi din cadrul C.S.M. — sector 4 este unita-
tea cu cea mai mare capacitate de primire a persoanelor 
dependente de opiacee din ţară. Personalul centrului 
are experienţă în lucrul cu persoanele dependente de 
heroină şi în rezolvarea situaţiilor de criză. De aseme-
nea, există o bună colaborare între medicii psihiatri şi 
psihologi în gestionarea cazurilor, de cele mai multe 
ori medicii psihiatri utilizând în intervenţiile lor tera-
peutice recomandările psihologilor. Mai putem spune 
că Staţionarul are un colectiv omogen şi stabil, nefiind 
înregistrate fluctuaţii importante în privinţa resursei 
umane, iar spaţiul şi logistica centrului corespund ser-
viciilor oferite. 

Puncte slabe
Personalul Staţionarului este de părere că în momen-
tul de faţă, în Bucureşti, principiul terapiei substitu-
tive şi substituentul folosit (în cazul de faţă metadona) 
nu sunt apreciate corespunzător la nivelul percepţiei 
populaţiei şi a mass-media, metadona fiind văzută un 
simplu drog.

În ceea ce priveşte Staţionarul, în lipsa unui lanţ 
terapeutic funcţional, substituţia cu metadonă devine 
un serviciu de „urgenţă” în condiţiile în care centrul ar 
trebui să primească pacienţi deja evaluaţi de către alte 
instituţii. Inexistenţa segmentului de servicii menite să 
asigure reintegrarea socială a pacienţilor — asistenţă 
socială, orientare şi calificare profesională, suport pentru 
reintegrare socio-profesională — întrerup continuitatea 
intervenţiei terapeutice realizate în cadrul Staţionarului, 
ceea ce are ca efect reducerea eficienţei tratamentului, 
creşterea ratei recăderilor şi a neîncrederii în tratamen-
tul substitutiv din partea consumatorilor activi. Mai mulţi 
psihologi ai centrului au susţinut că sistemul manage-
mentului de caz va funcţiona doar în momentul în care 
va exista un lanţ terapeutic, în momentul de faţă clien-
ţii neputând fi referiţi către alte servicii care de fapt nu 
există (vezi spre exemplu „comunităţile terapeutice”).

Staţionarul se confruntă cu o insuficienţă a personalu-
lui, la acest fapt adăugându-se numărul mare de pacienţi 
şi varietatea problemelor lor. Luând în considerare aceste 
aspecte, calitatea serviciului este afectată prin suprasoli-
citarea personalului, iar în aceste condiţii urmărirea fiecă-
rui caz în parte şi acoperirea tuturor nevoilor pacienţilor 
devin sarcini dificil de realizat. Pe lângă acestea, perso-
nalul Staţionarului se confruntă cu acte de violenţă din 
partea pacienţilor, iar cursurile de formare în domeniul 
tratării consumului de droguri sunt plătite de angajaţi 
din propriul salariu. 

În acest moment supervizarea psihologică speciali-
zată se realizează în interiorul echipei de psihologi, fără 
implicarea unui specialist extern. Cu excepţia câtorva 
servicii din cadrul sistemului medical, Staţionarul nu 

dispune de informaţii despre alte tipuri de servicii, în pri-
mul rând de asistenţă şi reintegrare socială.

Oportunităţi
Psihologii Staţionarului de Zi au organizat gratuit excur-
sii cu pacienţi, grupuri terapeutice cu pacienţii şi cu 
părinţii. De asemenea, resursele logistice ale centrului 
permit organizarea unor activităţi educative (spre exem-
plu lectură, informare prin intermediul Internetului) sau 
sportive, pentru care ar fi necesară angajarea unui ani-
mator/educator. Personalul Staţionarului apreciază că 
vor exista noi oportunităţi odată cu creşterea investiţiilor 
în C.S.M. — sector 4.

Riscuri
Centrul are nevoie de un serviciu profesionist de securi-
tate, în acest moment personalul care asigură securitatea 
Staţionarului neintervenind pentru rezolvarea conflicte-
lor ce apar între pacienţi.

În privinţa distribuţiei metadonei, Sicomed este sin-
gurul producător şi distribuitor autorizat din România. 
Orice întârziere în distribuirea Sintalgonului creează 
panică în rândul beneficiarilor şi poate duce la conflicte 
cu personalul Staţionarului. În momentul de faţă nu 
există un „plan B” în eventualitatea producerii unei crize 
de metadonă la Sicomed. Personalul presupune că far-
macia Spitalului Clinic de Psihiatrie „Al. Obregia” dispune 
de rezerve de Sintalgon pentru a putea acoperi cererea 
pe o perioadă scurtă de timp.

Numărului redus de centre de substituţie cu 
metadonă (în Bucureşti există doar două centre de men-
ţinere pe Sintalgon) face ca cererea de tratament să fie 
foarte mare în cadrul Staţionarului, însă în lipsa unei 
evaluări corespunzătoare există multe persoane incluse 
în program a căror motivaţie pentru încetarea consu-
mului de heroină este scăzută. Astfel, printre pacienţii 
C.S.M. — 4 se înregistrează persoane cu politoxicomanie 
(spre exemplu cocktail-uri de două sau mai multe sub-
stanţe) şi recăderi.

Situaţii problematice2
Beneficiarii serviciilor Staţionarului au susţinut în discuţii 
cu personalul Staţionarului că poliţiştii nu se legitimează 
când îi opresc pe stradă, că aceştia realizează reţineri fără 
mandat şi nu le acordă dreptul de a da telefon pentru 
a-şi anunţa familia sau avocatul de faptul că sunt reţi-
nuţi. Beneficiarii au mai descris şi situaţii când paciente 
ale Staţionarului au fost percheziţionate de poliţişti fără 
respectarea procedurii de percheziţie. De asemenea, mai 
mulţi pacienţi au susţinut că au fost ameninţaţi de poliţişti 
cu organizarea unor flagrante „aranjate” — consumatorilor 
de droguri le sunt „găsite” bile de heroină introduse în hai-
nele lor chiar de poliţistul care face percheziţia. Una dintre 
consecinţele reţinerii este excluderea din tratament, care 
constituie de altfel o altă ameninţare folosită de poliţişti. 

2 Sunt enumerate situaţii problematice sesizate personalului 
Staţionarului de către pacienţi. Acestea reprezintă exclusiv perspectiva 
pacienţilor şi nu exprimă în niciun fel opinii sau observaţii ale angaja-
ţilor C.S.M. — 4.
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Reprezentanţii poliţiei utilizează conţinutul articolului 
16 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combate-
rea traficului şi consumului ilicit de droguri pentru a forţa 
colaborarea consumatorilor de droguri arestaţi. Articolul 
16 prevede că „persoana care a comis una dintre infracţi-
unile prevăzute la art. 2–10, iar în timpul urmăririi penale 
denunţă şi facilitează identificarea şi tragerea la răspun-
dere penală a altor persoane care au săvârşit infracţiuni 
legate de droguri beneficiază de reducerea la jumătate a 
limitelor pedepsei prevăzute de lege”. Astfel că, pacienţii 
centrului ajung să se denunţe unii pe alţii cu scopul de 
a li se înjumătăţi pedeapsa pentru o infracţiune care ei 
susţin că nu a avut loc.

De asemenea, beneficiarii Staţionarului susţin că 
sunt abuzaţi de către poliţişti: ameninţări, intimidări, 
confiscarea tratamentului dat pe perioada sfârşitului 
de săptămână. În cazul în care pacienţii au asupra lor 
pastile de Sintalgon, poliţiştii nu ţin cont de reţeta sau 

adeverinţa pe care o prezintă aceştia din partea cen-
trului. Persoanele consumatoare de droguri care acce-
sează serviciile Staţionarului sunt percepute de poliţişti 
ca fiind în primul rând infractori care folosesc droguri 
de mare risc, fără să ţină cont şi de aspectul patolo-
gic al dependenţei de opiacee care ar putea explica 
unele comportamente infracţionale ale pacienţilor 
C.S.M. — sector 4.

Alte situaţii problematice
Persoanele dependente de droguri sunt privire cu rezervă 
de medicii de familie sau de cei din cadrul altor servicii 
medicale. Acestea nu sunt primite de secţiile la care sunt 
trimişi în situaţia în care există locuri disponibile, ceea 
ce reprezintă o încălcare a dreptului lor la sănătate. De 
asemenea, valabilitatea biletelor de trimitere eliberate 
de C.S.M. — sector 4 pentru pacienţii toxicomani nu sunt 
recunoscute de unii medici.

Locul Staţionarului de Zi pentru Toxicomani în sistemul de asistenţă integrată

CPECA

Evaluare

Management caz

Centre pentru programe
drog-zero (abstinenţă totală)

Centre dezintoxicare
cu substitutiv (metadonă)

Centre pentru programe
de Harm-Reduction*

Centre dezintoxicare
fără substitutiv

Centre de substituţie
cu metadonă*

Centre de schimb de seringi
(fixe şi/sau mobile)

CAIA (Centre de Asistenţă
Integrată a Adicţiilor)

Centre de zi

Locuinţe protejate

Comunităţi terapeutice

Spitale (secţii)*

Servicii medicale*

Servicii psihologice*

Servicii sociale*

Servicii juridice

Servicii info-educaţionale*

În timp, beneficiarii pot trece către:
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În cadrul instituţiilor sau serviciilor medico-psiho-so-
ciale care nu includ printre beneficiarii lor direcţi consu-
matori de heroină specialiştii nu cunosc problematica 
dependenţei de droguri şi evită să trateze această catego-
rie de pacienţi. Este cazul spitalelor sau secţiilor de obste-
trică şi ginecologie, O.R.L., pneumo-ftiziologie, cardiologie, 
chirurgie sau neurologie, la fel ca şi al medicilor de familie. 
Tratarea unui pacient aflat într-un program de substituţie 
pe bază de metadonă pune probleme în ceea ce priveşte 
dozarea anestezicului (dacă este necesară o intervenţie 
chirurgicală), prescrierea unui alt tratament specific (medi-
cii nu cunosc suficient interacţiunile dintre metadonă şi 
alte substanţe), administrarea tratamentului substitutiv 
pe perioada internării într-un spital. Lipsa cunoştinţelor 
legate de patologia consumului de droguri (în primul rând 
dependenţa de heroină, apoi efectele şi interacţiunile 
metadonei cu alte medicamente) şi a informaţiilor des-
pre cazurile de pacienţi toxicomani au ca efect implicarea 
minimă a medicilor de alte specializări din cadrul servicii-
lor medicale externe C.S.M. — 4, mai ales din teama de a 
nu comite o eroare medicală, situaţie întâlnită mai ales în 
cazul femeilor însărcinate dependente de heroină.

Recomandări
În urma evaluării am considerat necesară dezvoltarea 
unor programe de substituţie care să folosească alte sub-
stanţe decât metadona, cum ar fi buprenorfina. 

Există carenţe la nivelul formării continue a persona-
lului Staţionarului, mai ales a asistenţilor medicali care au 
nevoie de formare în lucrul cu persoanele dependente 
de droguri. De asemenea, personalul nou angajat nece-
sită formare de specialitate care să vizeze dobândirea 
de abilităţi şi ameliorarea percepţiei despre pacienţi. În 
ceea ce priveşte selectarea specialiştilor eligibili pen-
tru formare, circuitul informaţiei a fost apreciat ca fiind 
deficitar: angajaţii Staţionarului nu primesc informaţiile 
legate de existenţa cursurilor de specializare în timp util, 
află despre cursuri prea târziu ca să mai poată depune 
aplicaţii sau chiar după încheierea lor. Astfel, s-a format 
percepţia că la unele formări participă persoane care nu 
au legătură directă cu domeniul şi astfel scopul formării 
nu este atins. În această situaţie angajaţii Staţionarului „se 
descurcă fiecare cum pot”, căutându-şi singuri cursuri de 
perfecţionare. Ar fi deci necesare alocarea de fonduri pen-
tru plata cursurilor de formare la care participă angajaţii 
C.S.M. — sector 4 şi creşterea nivelului de transparenţă 
internă şi externă, mai ales cu privire la circularea infor-
maţiei referitoare la oportunităţi de formare continuă.

Pentru că personalul Staţionarului este expus riscului 
de infectare cu H.I.V., hepatita C şi T.B.C., criteriile de sala-
rizare ar trebuie revăzute în sensul includerii unor spo-
ruri privind riscul de infectare, la fel ca în secţiile de boli 
infecţioase. De asemenea, ar fi utilă asigurarea fondurilor 
care să permită angajarea unui asistent social şi a unui 
educator.

Promovarea serviciilor Staţionarului de Zi în rân-
dul serviciilor medicale şi sociale care ar putea intra la 
un moment dat în contact cu consumatori de droguri 

ar putea duce la îmbunătăţirea sistemului de referiri 
reciproce, la un management de caz de calitate şi la 
creşterea operativităţii în rezolvarea cazurilor. De ase-
menea, ar fi utilă organizarea unor sesiuni informative 
cu poliţişti (în special de la B.C.C.O.A. şi Secţia 6 Poliţie) 
în vederea îmbunătăţirii percepţiei lor asupra persoa-
nele dependente de opiacee (acestea trebuie văzute 
în primul rând ca persoane care suferă de o boală cro-
nică şi accidental suspecţi de implicare în acte infrac-
ţionale) şi asupra terapiei substitutive (metadona nu 
trebuie văzută doar ca un drog). Şi nu în ultimul rând, 
ar fi deosebit de utilă dezvoltarea unei colaborări reale 
cu C.P.E.C.A. — 4, mai ales că în prezent oferta acestui 
centru este apreciată de pacienţii Staţionarului ca nefi-
ind atractivă. 

7. Centrul de Evaluare şi Tratament 
a Toxicodependenţei — Spitalul 
Universitar „Sf. Stelian”

Centrul de Evaluare şi Tratament a Toxicodependenţei 
Spitalul Universitar „Sf. Stelian” este un centru modern de 
primire, evaluare psihodiagnostică şi tratament (psihia-
tric şi psihoterapeutic), ce include : 

Secţie de psihiatrie (30 de paturi);  •
Centru de zi (10 locuri);  •
C.S.M.;  •
Cabinete psihoterapie;  •
Laborator de analize medicale;  •
Radiologie; •
Stomatologie (asigurarea urgentelor). •

Obiectiv
Centrul de Evaluare şi Tratament a Toxicodependenţei 
al Spitalului Sf. Stelian urmăreşte acordarea de asistenţă 
pentu depăşirea simptomatologiei de sevraj, pentru 
reducerea riscurilor asociate consumului de droguri 
şi prevenirea recăderilor (tratament substitutiv sau de 
menţinere cu metadonă).

Servicii 
Principalele servicii furnizate de acest centru sunt cele 
psihiatrice de tratare a comorbidităţilor asociate con-
sumului de droguri şi tratament substitutiv de dezinto-
xicare cu metadonă în regim de internare, ambulatoriu 
şi cu reţetă săptămânală. Pe lângă acestea, personalul 
centrului acordă beneficiarilor consiliere psihologică şi 
asistenţă socială. De asemenea, au fost organizate gru-
puri de suport şi grupuri de terapie ocupaţională în 
vederea reintegrării profesionale a acestor persoane. 
Pe lângă serviciile menţionate, centrul asigură testarea 
în vederea depistării de substanţe (opiacee, metadonă, 
benzodiazepine) şi testare pentru H.I.V., H.V.B. 

Beneficiari
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Tabelul nr. 1:  Situaţia internărilor în 
perioada 2003–2006

2003 2004 2005 2006
Cazuri noi de   
beneficiari 113 116 200 306

Internări   
Psihiatrie 534 539 557 657

Compartiment   
toxicomani 254 361 381 494

Substituţie:
a. Ambulatoriu 289 452 578 849
b. Reţete cu tim-
bru sec 100 450 1.695 3.200

Total a + b 389 902 2.273 4.049

Resurse
Personalul Centrului de Evaluare şi Tratament este destul 
de divers, cuprinzând specialişti din mai multe dome-
nii: medici specialişti — 9, asistente medicale — 21 (ar fi 
nevoie de 25), psihologi — 5 (ar fi nevoie de 6), asistent 
social — 1 (ar fi nevoie de 2), chimist — 1, farmacist — 1, 
infirmiere — 16 (acestea lucrează şi pe secţia de psihiatrie, 
deşi ar fi nevoie de 20 cu normă întreagă în centrul de dez-
intoxicare). Pe lângă aceştia ar mai nevoie de câţiva speci-
alişti în educaţie pentru a întregi echipa interdisciplinară.

Echipa multidisciplinară formată din medici, psiho-
logi, asistent social şi preot evaluează şi realizează:

Urgenţele medicale; •
Alegerea tratamentului; •
Date referitoare la consumul de drog (istoric con- •

sum, evaluare somatica, screening urinar);
Grad de dependenţă, toleranţă, motivare (inter viu); •
Comorbidităţi generale şi psihiatrice; •

Probleme sociale; •
Detox cu sintalgon — bună complianţă terapeu tică; •
Programe specifice de asistenta psihologica: ergo- •

terapie , consiliere, evaluare, psihoterapie individuala, de 
grup şi familiala ( desfăşurate atât pe perioada internării 
cat şi în ambulatoriu).

Centrul poate asigura tratamentul în regim de internare 
pentru 30 de persoane pe secţia de psihiatrie şi alte 15 per-
soane în compartimentul pentru toxicomani. De asemenea, 
250 de potenţiali beneficiari pot accesa serviciile centrului 
în regim ambulatoriu şi alţi 10 în staţionar psihiatrie. 

Costurile pentru tratamentul unui pacient în cadrul 
centrului se ridică în prezent la suma de 19,74 RON/zi şi 
la 578,46 RON/lună. Suma necesară în realitate pentru 
tratamentului unui pacient este de aproximativ 55 RON 
pe zi şi 1.300 RON pe lună. Aşa cum arată Tabelul 1, 2006 
reprezintă anul cu cea mai mare finanţare dintre ultimii 
trei, cheltuielile pentru regimul de tratament ambulato-
riu reprezentând aproximativ 7,6 % din totalul de cheltu-
ieli, în timp ce pentru secţia de psihiatrie s-a cheltuit un 
procent de circa 1,7 %. 

Tabelul nr. 2:  Situaţia costurilor în perioada 
2004–2006

2004* 2005* 2006*
Total cheltuieli 2.301.097 268.135 3.164.419
Medicamente 217.216 85.858 293.011
Cheltuieli cifre   
absolute (psihiatrie) – – 53.004

Toxicomani   
ambulatoriu – – 240.007

Cheltuieli salariale – – 209.500

*Cifrele sunt exprimate în RON, rotunjite.
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În ceea ce priveşte medicamentele acestea sunt sufi-
ciente şi adecvate nevoilor pacienţilor, nefiind nevoie de 
un nou tip de medicaţie. De asemenea, sistemul de apro-
vizionare funcţionează la parametri normali.

Colaborări
C.P.E.C.A. de sector; •
Colaborarea cu alte unităţi sanitare; •
Colaborarea cu medicii de familie şi medicii spe- •

cialişti.

Analiză din perspectiva Centrului de 
Evaluare şi Tratament a Toxicodependenţei

Puncte tari
Oferă un ansamblu de servicii pentru persoa- •

nele dependente de droguri în cadrul unui complex de 

servicii medicale, psihologice şi sociale aflate în aceeaşi 
locaţie.

Legătura spital–ambulator; •
Asistenţă permanentă (linie de gardă medici); •
Accesibilitate asistenţă permanentă. •

Puncte slabe
Fonduri reduse pentru: •

Un număr mai mare de locuri;  –
Aparat de asistenţă de urgenţă;  –
Kituri (benzodiazepine), reactivi;  –
Formarea personalului.  –

Servicii medicale conexe nedecontate de C.A.S.– •
M.B. (asistenţă psihologică)

Relaţie interdisciplinară insuficientă (cazuri medi- •
cale);

Programe de reabilitare socială. •
Locul Centrului de Evaluare şi Tratament a Toxicodependenţei în sistemul de asistenţă integrată

CPECA

Evaluare

Management caz

Centre pentru programe
drog-zero (abstinenţă totală)

Centre dezintoxicare
cu substitutiv (metadonă)*

Centre pentru programe
de Harm-Reduction*

Centre dezintoxicare
fără substitutiv

Centre de substituţie
cu metadonă*

Centre de schimb de seringi
(fixe şi/sau mobile)

CAIA (Centre de Asistenţă
Integrată a Adicţiilor)

Centre de zi

Locuinţe protejate

Comunităţi terapeutice

Spitale (secţii)*

Servicii medicale*

Servicii psihologice*

Servicii sociale*

Servicii juridice

Servicii info-educaţionale*

În timp, beneficiarii pot trece către:

Centrele acordă
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Recomandări
Există nevoia dezvoltării unor servicii de reintegrare pro-
fesională, precum şi a unor servicii de asistenţă terapeu-
tică după tratamentul psihiatric.

8. Serviciul de Dezintoxicare —  
Spitalul de Psihiatrie „Constantin 
gorgos”

Spitalul de Psihiatrie „Constantin Gorgos” a fost înfiinţat 
în anul 2002, de către doctorul Preda. Serviciul asigură 
diagnosticul şi tratamentul tulburărilor induse de consu-
mul de droguri pentru persoanele toxicodepenente. 

Obiectiv
Serviciul de dezintoxicare al Spitalului Gorgos urmăreşte 
în principal tratarea dependenţei de droguri, atingerea 
abstinenţei totale şi restabilirea echilibrului pacienţilor 
prin dezintoxicare cu tratament substitutiv. 

Servicii
Serviciul de dezintoxicare foloseşte o abordare de tip 
high treshold, clienţii fiind atent selectaţi. Se urmăreşte 
evaluarea motivaţiei lor de a abandona consumul de 
droguri ca principal criteriu de selecţie pentru progra-
mul drog-zero. Tratamentul substitutiv este de scurtă 
durată, scopul său fiind obţinerea abstinenţei (eliminarea 
dependenţei fizice) şi evitarea înlocuirii dependenţei de 
heroină cu cea de metadonă.

Principalele servicii furnizate de centru sunt cele de 
dezintoxicare şi suport pentru menţinerea abstinenţei, 
de susţinere pentru reintegrarea socială, acordarea de 
suport şi tratament psihologic (interviu A.S.I.), şi, nu în 
ultimul rând, tratament în cazul comorbidităţilor asoci-
ate consumului de droguri în regim ambulatoriu. În caz 
de neeligibilitate persoanele consumatoare sunt referite 
către alte servicii. Serviciul Spitalului Gorgos nu furni-
zează servicii de natură socială.

Serviciul de dezintoxicare oferit în acest moment în 
cadrul Spitalului Gorgos este văzut la începutul lanţului 
terapeutic, fiind precedat doar de programele de preve-
nire sau profilaxie. Conform acestei concepţii, dacă pro-
gramele de prevenire nu au efect asupra unui tânăr care 
începe să consume droguri, acesta trebuie inclus într-un 
serviciu de dezintoxicare şi ulterior supravegheat, pentru 
a se evita recăderea. După ce încheie cura de dezinto-
xicare, pacientul este referit unui serviciu de consiliere, 
educaţie sau reintegrare socială unde ajunge însoţit de 
dosarul său medical, care le permite specialiştilor din 
noul serviciu să cunoască detaliat cazul. Această abor-
dare se bazează, cel puţin la nivel teoretic, pe un sistem 
funcţional de circulaţie a informaţiilor despre pacienţi, 
astfel încât evoluţia acestora să fie cunoscută şi contro-
lată în interiorul circuitului terapeutic. 

Beneficiari
Serviciul de dezintoxicare Gorgos a furnizat servicii unui 
număr de 44 de beneficiari în anul 2005 şi 48 în anul 2006. 
Dintre aceştia majoritatea sunt consumatori de heroină. 
Există şi cazuri de consumatori de cocaină, stimulente 
sau marijuana, însă sunt foarte rare. Până în prezent au 
fost înregistrate două cazuri de policonsum. Aproximativ 
25 % dintre beneficiari suferă de stări depresive şi alte tul-
burări psihice. Rata infectării cu H.I.V. sau hepatite între 
pacienţi nu este cunoscută. Pentru majoritatea benefici-
arilor serviciului motivele pentru care au început sa con-
sume sau continuă să consume sunt curiozitatea şi/sau 
presiunea grupului. Conflictul cu familia îi împiedică să 
iasă din cercul vicios al dependenţei.

Majoritatea beneficiarilor Serviciului de dezintoxicare 
Gorgos sunt bărbaţi (un număr de 34 beneficiari în 2005 
şi 43 în 2006) sau persoane fără ocupaţie (27 în 2005 şi 28 
în 2006). Grupa de vârstă care predomină printre benefi-
ciari este între 25 şi 34 de ani (29 de beneficiari în 2005 şi 
34 în 2006). În 2005 din totalul de 44 de pacienţi, 2 erau 
infectaţi cu H.C.V. Numărul infectărilor a crescut în 2006: 
7 cazuri de hepatită C dintr-un total de 48 de pacienţi.

Distribuţie pe sexe
2005 2006

Barbaţi 34 43
Femei 10 5
Total 44 48

Ocupaţie
2005 2006

Elev/Student 2 10
Salariat 12 9
Pensionar 3 1
Fără ocupaţie 27 28
Total 44 48

Vârste
2005 2006

15–24 11 12
25–34 29 34
35–44 3 2
45… 1 0
Total 44 48

Persoanele care accesează Serviciul de dezintoxicare sunt 
clienţi vechi ai sistemului. Cu toţii au accesat în trecut alte 
tipuri de servicii înainte să ajungă la Spitalul Gorgos, au 
efectuat cel puţin o dezintoxicare, au fost în tratament de 
substituţie şi au avut perioade de abstinenţă şi recăderi. 

De asemenea, majoritatea declară că nu mai vor să 
ducă stilul de viaţă tipic unui consumator de droguri, 
ceea ce de obicei înseamnă fuga permanentă după bani 
pentru heroină, cumpărarea produsului de la furnizor şi 
consumul propriu-zis, înfruntând riscurile cotidiene ale 
supradozei, arestării, contactării unei infecţii sanguine, 
degradării inerente şi extenuării fizice. Un contra-efect 
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apărut la pacienţii stabilizaţi sau abstinenţi, care continuă 
sesiunile de consiliere, este nostalgia după stilul de viaţă 
mai sus menţionat, în special momentul „goanei” după 
droguri, care reprezintă pentru un consumator momen-
tul de maximă activitate.

Evoluţia în terapia de susţinere ulterioară dezinto-
xicării este similară pentru majoritatea pacienţilor: cra-
ving-ul apare la câteva săptămâni sau luni de la încetarea 
consumului. Depăşirea craving-ului este foarte dificilă 
fără practicarea unor activităţi care să acopere timpul 
liber şi să le satisfacă beneficiarilor nevoia de senzaţii tari. 
Inactivitatea şi depresia ce urmează încetării consumului 
sunt doi factori ce pot anula întreg efortul depus pentru 
obţinerea abstinenţei. Toţi pacienţii oscilează între deci-
zia de a abandona consumul şi tendinţa de a consuma 
sau de a reveni la un consum cotidian.

Există însă cel puţin un aspect care diferenţiază între 
consumatori: în timp ce unii duc exclusiv o viaţă de 

consumator, alţii investesc în ambele direcţii (consumă 
droguri, însă nu pierd contactul cu familia sau prietenii 
neconsumatori).

Resurse
Personalul de specialitate al Serviciului de dezintoxicare 
este format din 2 medici specialişti, o asistentă medicală, 
2 psihologi şi un farmacist. Pe lângă aceştia există nevoia 
cel puţin a unui specialist în educaţie. Serviciul poate fi 
accesat de aproximativ 100 de persoane consumatoare 
de droguri. Sistemul de aprovizionare cu medicamente 
funcţionează la parametri normali.

Colaborări
În ceea ce priveşte circuitul de trimiteri sau referiri a con-
sumatorilor de droguri incluşi în tratament, Serviciul de 

Locul Serviciului de dezintoxicare Gorgos în sistemul de asistenţă integrată

CPECA

Evaluare

Management caz

Centre pentru programe
drog-zero (abstinenţă totală)

Centre dezintoxicare
cu substitutiv (metadonă)

Centre pentru programe
de Harm-Reduction

Centre dezintoxicare
fără substitutiv*

Centre de substituţie
cu metadonă

Centre de schimb de seringi
(fixe şi/sau mobile)

CAIA (Centre de Asistenţă
Integrată a Adicţiilor)

Centre de zi

Locuinţe protejate

Comunităţi terapeutice

Spitale (secţii)*

Servicii medicale*

Servicii psihologice*

Servicii sociale

Servicii juridice

Servicii info-educaţionale

În timp, beneficiarii pot trece către:

Centrele acordă
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dezintoxicare din cadrul Spitalului Gorgos nu este conectat 
la alte instituţii. De asemenea, unii dintre pacienţii care au 
fost eliminaţi din programul de substituţie de la Spitalul „Sf. 
Stelian” ajung să solicite dezintoxicarea la Spitalul Gorgos. 
Specialiştii centrului apreciază că celelalte instituţii nu sunt 
interesate să colaboreze cu Spitalul Gorgos. Se poate spune 
că între instituţii comunicarea este deficitară, iar parteneri-
atele sau colaborările sunt mai mult formale, motivele pen-
tru care au fost încheiate ţinând de exigenţele ministerelor 
şi nu au nici un efect concret/direct asupra beneficiarului.

Analiză din perspectiva Serviciului de 
dezintoxicare a Spitalului „C-tin gorgos”

Puncte tari
Unul dintre aspectele pozitive ale funcţionării Serviciului 
de dezintoxicare Gorgos este faptul că Spitalul a inves-
tit în formarea personalului. În momentul de faţă dez-
intoxicarea se realizează în 3–4 săptămâni cu resurse 
minime. Rata pacienţilor care nu termină terapia este de 
aproximativ 5 %, însă nu există un sistem care să permită 
monitorizarea cazurilor. În ceea ce priveşte pacienţii care 
încheie tratamentul, aceştia de cele mai multe ori nu se 
mai prezintă la control periodic.

Personalul serviciului a stabilit relaţii destul de bune cu 
persoanele consumatoare de droguri, acestea spunând 
că serviciile accesate sunt de bună calitate. Activitatea 
de consiliere este funcţională, deşi nu toţi pacienţii sunt 
interesaţi de acest serviciu. Spitalul Gorgos a pus la punct 
o reţea de intervizare, iar A.L.I.A.T. a deschis chiar un grup 
de discuţii cu pacienţii serviciului. 

Puncte slabe
Evaluarea iniţială a clienţilor nu insistă îndeajuns pe 
aspectele de natură psihologică şi socială, deşi ar exista 
o nevoie în acest sens. De asemenea, datorită modului în 
care a fost organizat spaţiul nu există o separare efectivă 
între persoanele consumatoare de droguri şi pacienţii cu 
tulburări mintale, fapt care are repercursiuni asupra efici-
enţei intervenţiei. În prezent medicii acoperă cu prioritate 
problemele de psihiatrie generală şi abia apoi nevoile 
persoanelor consumatoare de droguri. În plus, nu există 
o continuitate a tratamentului, pierzându-se contactul 
cu pacienţii consumatori după ieşirea din program. 

Resursele umane sunt insuficiente, serviciul dis-
punând de o singură asistentă medicală fără formare 
de specialitate. De asemenea, lipsa unui tester necesar 
pentru monitorizarea evoluţiei pacientului şi a aderen-
ţei acestuia la tratament face ca metadona să nu poată 
fi folosită pe termen lung ca substitutiv, ci doar în cadrul 
programului de dezintoxicare.

Mai trebuie menţionat că serviciul de dezintoxicare a 
Spitalului Gorgos nu colaborează cu multe instituţii, iar 
parteneriatul cu C.P.E.C.A. — 3 este deficitar.

Oportunităţi
Conducerea Spitalului Gorgos este deschisă către oferta 
de colaborare a O.N.G.-urilor, fapt care ar putea fi folosit 

pentru îmbunătăţirea unor servicii care în momentul de 
faţă sunt deficitare (spre exemplu, consilierea psiholo-
gică). În acelaşi timp, mediatizarea serviciului ar putea 
avea ca efect creşterea nivelului de informare cu privire 
la serviciile disponibile pentru consumatorii de droguri 
în rândul populaţiei generale.

Riscuri
În lipsa unei susţineri materiale (pentru mărirea schemei 
de personal) şi logistice (achiziţionarea unui tester etc.), 
serviciul riscă să fie închis.

Recomandări
În urma evaluării considerăm că un aspect esenţial care 
necesită îmbunătăţire în acest serviciu este creşterea 
numărului de angajaţi din toate specializările (medici, 
asistente medicale, psihologi, asistenţi sociali, specialişti 
în educaţie etc.). De asemenea, ar fi necesară crearea unui 
spaţiu specializat pentru consumatorii de droguri sau cel 
puţin separarea acestora de pacienţii cu tulburări psihice.

Cerere de metadonă este ridicată în rândul persoane-
lor care accesează Serviciul de dezintoxicare al Spitalului 
Gorgos. De aceea, considerăm că ar fi utilă dezvoltarea 
componentei de tratament substitutiv, de termen lung, 
cu condiţia ca evaluarea iniţială să fie corespunzătoare 
şi să se acorde consiliere psihologică adecvată. Dotarea 
cu un tester pentru depistarea opiaceelor în sânge este 
indispensabil în acest context.

Pentru a se menţine legătura cu pacienţii după fina-
lizarea tratamentului s-ar putea încheia un contract sau 
o înţelegere între serviciu şi persoana consumatoare, cu 
scopul de a putea monitoriza evoluţia ulterioară a paci-
entului şi interveni în caz de necesitate. 

Computerizarea spitalului permite o mai bună cen-
tralizare a datelor: crearea unei baze de date/realizarea 
de statistici.

9. Serviciul de Ambulanţă al 
Municipiului Bucureşti (S.A.M.B.) —  
Autoritatea de Sănătate Publică 
Bucureşti

Serviciul de Ambulanţă al Municipiului Bucureşti este 
o unitate sanitară cu un caracter de unicitate la nivelul 
întregii ţări. Este o unitate medicală strategică cu per-
sonalitate juridică, având ca specific lucrul în regim de 
aşteptare 24 de ore din 24, 365 de zile pe an. S.A.M.B. 
se află în subordinea Direcţiei de Sănătate Publică a 
Municipiului Bucureşti. 

Obiectiv
Serviciul de Ambulanţă asigură necesarul de asistenţă 
medicală de urgenţă pe întreg teritoriul Municipiului 
Bucureşti, iar dacă este cazul şi în afara acestuia, 24 de 
ore din 24.
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Servicii
Serviciul de Ambulanţă asigură asistenţa medicală de 
urgenţă pre-spitalicească atât la locul solicitării, cât şi pe 
durata transportului pacienţilor către spital. S.A.M.B. asi-
gură şi transporturi nemedicalizate, precum transportul 
medicamentelor, produselor biologice (sânge şi organe) 
şi al personalului medico-sanitar, activitate care se desfă-
şoară în program continuu.

S.A.M.B. răspunde solicitărilor telefonice venite atât 
din partea populaţiei, cât şi a altor unităţi medicale. Fiind 
principalul segment al asistenţei medicale şi transportu-
lui pentru urgenţele majore în etapa pre-spital, Serviciul 
de Ambulanţă este implicată şi în asistenţa medicală pre-
ventivă a marilor aglomerări umane cum ar fi activităţile 
sportive, culturale, social politice, greva foamei, asigu-
rând asistenţă medicală şi transportul pentru urgenţele 
individuale, colective şi de masă în cazul catastrofelor.

Beneficiari
Serviciul de Ambulanţă primeşte în medie 950 de solici-
tări la fiecare 24 de ore. Printre solicitanţii se numără şi 
persoane consumatoare de droguri aflate fie în sevraj, 
fie în supradoză ori cu o intoxicaţie datorată consumu-
lui. În anul 2005 S.A.M.B. a primit un număr de 586 de 
sesizări privind cazuri de consumatori de droguri cu 
urgenţe medicale. Cei mai mulţi dintre aceştia se aflau 
în sevraj: un număr de 445 de persoane, reprezentând 
aproximativ 76 % din totalul solicitărilor pe 2005 (vezi 
tabelul nr. 3).

Tabelul nr. 3:  Statistici privind cazurile  
de consumatori de droguri  
ce au solicitat S.A.M.B. în 2005

Grupe 
vârstă

Sevraj Supradoză Intoxicaţie 
droguri

Bărbaţi Femei Bărbaţi Femei Bărbaţi Femei
0–10 ani 0 0 0 0 0 0

11–20 ani 70 24 13 5 9 1
21–30 ani 220 49 32 10 40 7
31–40 ani 45 8 11 0 7 1
41–50 ani 16 1 2 1 0 0
51–60 ani 8 1 1 0 0 0
peste 60 2 1 0 1 0 0

Total pe 
categorii

361 84 59 17 56 9
445 76 65

TOTAL: 586, 
din care:

Bărbaţi 476 Anul 
2005

Femei 110

Aceeaşi situaţie o regăsim şi pentru anul 2006, cele 
mai multe persoane consumatoare de droguri care au 
avut nevoie de intervenţia S.A.M.B. fiind cele aflate în 
sevraj: un număr de 586 de solicitări, reprezentând apro-
ximativ 71,5 % dintr-un total de 820 de solicitări (vezi 
tabelul nr. 4).

Tabelul nr. 4:  Statistici privind cazurile  
de consumatori de droguri  
ce au solicitat S.A.M.B. în 2006

Grupe 
vârstă

Sevraj Supradoză Intoxicaţie 
droguri

Bărbaţi Femei Bărbaţi Femei Bărbaţi Femei
0–10 ani 0 0 1 1 0 0

11–20 ani 68 51 36 6 9 8
21–30 ani 276 88 100 14 28 1
31–40 ani 61 13 14 0 5 2
41–50 ani 14 4 2 1 1 1
51–60 ani 8 2 1 0 1 0
peste 60 1 0 0 2 0 0

Total pe 
categorii

428 158 154 24 44 12
586 178 56

TOTAL: 820, 
din care:

Bărbaţi 626 Anul 
2006

Femei 194

Alt aspect care merită remarcat privind beneficiarii 
este faptul că cea mai mare parte a solicitărilor primite de 
Serviciul de Ambulanţă Bucureşti atât pentru anul 2005, 
cât şi pentru anul 2006, au venit pentru grupele de vârstă 
11–20 de ani (20,82 % în 2005; 21,71 % în 2006), 21–30 
de ani (61,09 % în 2005; 61,83 % în 2006) şi 31–40 de ani 
(12,29 % în 2005; 11,59 % în 2006) — vezi graficul de mai 
jos. 

În ceea ce priveşte distribuţia pe criteriu de gen, 
cea mai mare parte a consumatorilor sunt bărbaţi 
(81,23 % în anul 2005; 76,34 % în anul 2006), deşi 
numărul acestora a scăzut în 2006 faţă de 2005. În lipsa 
mai multor date statistice nu putem însă spune dacă 
aceasta reprezintă o tendinţă sau doar o fluctuaţie 
întâmplătoare. 

Ţinând cont de cele trei criterii analizate (motivul soli-
citării, vârstă şi sex) am putea crea imaginea tipică a con-
sumatorului de droguri solicitant de servicii de urgenţă 
din partea S.A.M.B., şi anume bărbat cu vârsta cuprinsă 
între 21 şi 30 de ani aflat în sevraj.

Fiecare persoană consumatoare de droguri dia-
gnosticată cu stare de sevraj a costat în medie Serviciul 
de Ambulanţă Bucureşti 90,9 RON în anul 2005 şi 103 
RON în anul 2006. Costurile estimative pentru fiecare 
intervenţie în caz de supradoză sau de intoxicaţie cu 
droguri sunt puţin mai ridicate, însă şi mai rar întâlnite 
(vezi tabelul nr. 5). Sumele totale însă pentru inter-
venţiile în caz de sevraj sunt mai mari decât în rest 
datorită numărului ridicat de solicitări făcute în acest 
sens.

Resurse
Serviciul de Ambulanţă al Municipiului Bucureşti are în 
prezent 151 de ambulanţe. Personalul este format din 
şoferi, ambulanţieri, asistenţi medicali, medici de urgenţă 
şi medici generalişti.
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Situaţii problematice3
Efectivul parcului de ambulanţe al S.A.M.B. este cu 40 % 
mai mic decât ar fi necesar conform precizărilor făcute de 
directorul serviciului, dr. Ovidiu Cizmaru. 

Conform datelor furnizate de S.A.M.B., în caz de 
supradoză viteza medie de reacţie a ambulanţelor este 
destul de lentă. Pentru a lua în analiză situaţia anului 
2006, o ambulanţă poate ajunge la locul solicitării în 
aproximativ o jumătate de oră şi rezolva cazul într-o oră 
şi un sfert (vezi tabelul nr. 6). 

Tabelul nr. 6:  Viteza medie de reacţie  
în situaţii de supradoză

TIMP (mm:ss) 2005 2006
Timp cuplare 14:01 15:57
Timp plecare caz 15:45 17:36
Timp ajungere caz 27:37 29:44
Timp rezolvare 75:30 73:47

Privitor la personal, acesta este mai mult decât insufici-
ent, directorul Serviciului de Ambulanţă invocând conţinu-
tul Ordonanţei nr. 1/2006, care prevede că pot fi deblocate 

3  Sursa ROMPRES, S.A.M.B.

numai posturile unice. Conform acestei reglementări servi-
ciul nu poate să angajeze şoferi, ambulanţieri şi medici. În 
urma demersurilor repetate făcute către Direcţia de Sănătate 
Publică a Municipiului Bucureşti s-au putut obţine trei pos-
turi, pentru medic de urgenţă şi medic generalist, dar aces-
tea sunt la fel de insuficiente. Ovidiu Cizmaru consideră că 
ar trebui ca directorul să-şi analizeze necesarul de personal 
şi să poată să-şi aleagă oamenii şi să organizeze concursuri 
atunci când are nevoie. „De multe ori acceptăm şi oameni 
cu o pregătire mai slabă, din cauza lipsei de adresabilitate 
pentru aceste posturi, explicată prin salariile mici şi prin pro-
gram”, a spus dr. Cizmaru. El a adăugat că diferenţa dintre 
salariul medicilor, asistenţilor care lucrează într-un spital şi 
al celor care lucrează la ambulanţă este de aproape două 
milioane. Medici, asistenţi de la Serviciul de Ambulanţă au 
plecat în Italia, Spania, Statele Unite ale Americii şi au fost 
acceptaţi imediat, a menţionat directorul Ambulanţei.

Directorul S.A.M.B. a mai arătat că în Bucureşti, după 
estimările făcute, sunt aproape 3,5 milioane de oameni 
care au nevoie de asistenţă medicală. Zilnic ambulanţa 
este chemată la şase–şapte accidente grave. Pentru toate 
acestea este nevoie de un parc auto mai mare şi de per-
sonal. Dr. Cizmaru consideră că trebuie să se dezvolte cât 
mai repede şi serviciile de ambulanţă private, care mai 
pot prelua o parte dintre cazuri şi care, împreună cu ser-
viciul public, ar fi foarte utile.

Tabelul nr. 5:  Costul estimativ al intervenţiei pe caz în funcţie de diagnostic — 2005 şi 2006

Categorie
Sevraj Supradoză Intoxicaţie droguri

2005 2006 2005 2006 2005 2006
Număr de solicitări 445 586 75 178 65 56

Suma* 40.450,2 60.357,9 7.670,25 20.758,69 6.824,12 6.333,47
Cost estimativ al intervenţiei pe caz* 90,9 103 100,92 116,62 104,92 113,10

* Costurile sunt exprimate în RON.

500

400

300

200

100

0

Statistici privind cazurile de consumatori de droguri ce au solicitat SAMB

2005 2006

0–10 ani 11–20 ani 21–30 ani 31–40 ani 41–50 ani 51–60 ani peste 60 ani

0 2

122

178

358

507

72
95

20 23 10 12 4 3



46 plan de serviciii comunitare în domeniul adicţiilor la nivelul municipiului bucureşti

10. Secţia de Toxicologie — Spitalul 
Clinic de Urgenţă floreasca

Obiectiv
Secţia de toxicologie a Spitalului Floreasca acordă asis-
tenţă medicală de urgenţă pentru pacienţii ce prezintă 
simptomatologie de sevraj şi necesită dezintoxicare.

Servicii
Persoanele care acuză simptomatologie de sevraj sunt 
internate în secţia de dezintoxicare fie direct, fie indirect, 
prin camera de gardă în sistem de urgenţă, fiind evaluate 
din punct de vedere medical şi psihologic. Beneficiarilor li 
se administrează un tratament de specialitate care îi ajută să 
depaşească starea de sevraj şi să elimine dependenţa fizică.

Perioada de spitalizare diferă de la un caz la altul, în 
medie 7–10 zile. Unii pacienţi se externează la cerere, de 
cele mai multe ori mai devreme de cât ar trebui.

La nivelul spitalului nu există date statistice referi-
toare la numărul de supradoze şi alte intoxicatii specifice 
abuzului de droguri injectabile.

Beneficiari
În anul 2006, un număr de 1.206 de persoane au acce-
sat serviciile Secţiei de toxicologie a Spitalului Floreasca, 
cifră care însă nu reprezintă exclusiv persoane consuma-
toare de droguri injectabile. 

Resurse
Spitalul Floreasca a cheltuit în anul 2006 pentru pacienţii 
secţiei 2006 următoarele sume:

Locul Secţiei de toxicologie în sistemul de asistenţă integrată

CPECA

Evaluare

Management caz

Centre pentru programe
drog-zero (abstinenţă totală)

Centre dezintoxicare
cu substitutiv (metadonă)

Centre pentru programe
de Harm-Reduction

Centre dezintoxicare
fără substitutiv*

Centre de substituţie
cu metadonă

Centre de schimb de seringi
(fixe şi/sau mobile)

CAIA (Centre de Asistenţă
Integrată a Adicţiilor)

Centre de zi

Locuinţe protejate

Comunităţi terapeutice

Spital de urgenţă (secţii)*

Servicii medicale*

Servicii psihologice

Servicii sociale

Servicii juridice

Servicii info-educaţionale

În timp, beneficiarii pot trece către:

Centrele acordă
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Medicamente: 418.000 RON; •
Administrativ: 140.000 RON; •
Resurse umane: 385.132 RON. •

Analiză din perspectiva Secţiei  
de Toxicologie a Spitalului floreasca

Puncte slabe
Această secţie nu este destinată exclusiv persoanelor con-
sumatoare de droguri, ci tuturor tipurilor de intoxicaţii. În 
plus, personalul Secţiei de toxicologie nu este speciali-
zat în acordarea de asistenţă persoanelor consumatoare 
de droguri injectabile. Resursele financiare şi umane ale 
secţiei sunt insuficiente pentru a acoperi cererea reală. 
De asemenea, nu există un soft care să cuantifice toate 
datele referitoare la consumatorii de droguri injectabile. 
Serviciile furnizate de secţie nu îşi găsesc continuitate 
către serviciile comunitare sociale şi de tip post-cură.

11. Sistemul medical al Arestului 
Capitalei — Direcţia generală de 
Poliţie a Municipiului Bucureşti

Obiectiv
Serviciul medical aflat în subordinea Arestului Capitalei 
urmăreşte acordarea asistenţei medicale pentru persoa-
nele care se află în stare privativă de libertate.

Beneficiari
Pacienţii trataţi în cadrul Arestului D.G.P.M.B. pot fi per-
soane reţinute de Poliţie, arestate sau persoane condam-
nate care s-au sustras executării pedepsei. Printre acestea 
se pot regăsi şi consumatori de droguri.

Locul Serviciului medical al Arestului Capitalei în sistemul de asistenţă integrată

CPECA

Evaluare

Management caz

Centre pentru programe
drog-zero (abstinenţă totală)

Centre dezintoxicare
cu substitutiv (metadonă)

Centre pentru programe
de Harm-Reduction

Centre dezintoxicare
fără substitutiv*

Centre de substituţie
cu metadonă

Centre de schimb de seringi
(fixe şi/sau mobile)

CAIA (Centre de Asistenţă
Integrată a Adicţiilor)

Centre de zi

Locuinţe protejate

Comunităţi terapeutice

Secţie închisă*

Servicii medicale*

Servicii psihologice

Servicii sociale

Servicii juridice

Servicii info-educaţionale

În timp, beneficiarii pot trece către:

Centrele acordă
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O persoană reţinută poate rămâne în arestul Poliţiei 
pentru maxim 24 de ore. Dacă procurorul consideră că 
infracţiunea pentru care este suspectată prezintă pericol 
social, va emite un mandat de arestare pe un interval de 
1–29 zile, timp în care se realizează ancheta judiciară. 
Mandatul de arestare poate fi prelungit până la 180 de 
zile dacă aceasta măsură este considerată necesară pen-
tru bunul mers al anchetei. Condamnaţii care s-au sustras 
executării pedepsei şi au fost prinşi de Poliţie urmează să 
fie trimişi către un penitenciar în cel mai scurt timp. Toate 
cele trei categorii — reţinutul, arestatul şi condamna-
tul — beneficiază de o evaluare medicală în maxim 24 de 
ore din momentul în care sunt reţinuţi de Poliţie. Media 
prezentării în vederea efectuării examenului medical 
este de 6–7 ore. 

Servicii
Principalul serviciu furnizat de personalul medical este 
examenul clinic complet, care urmăreşte depistarea 
urmelor de injectare, de violenţă sau a semnelor suges-
tive pentru anumite boli. Ulterior se realizează analiza 
antecedentelor personale patologice care constă în 
afirmarea de către pacient a existenţei sau inexistenţei 
următoarelor patologii: T.B.C., H.I.V., hepatite, boli neuro-
psihice, boli venerice, antecedente în consumul de stu-
pefiante, alte boli semnificative.

În cazul unui pacient suspect de T.B.C. se procedează 
la trimiterea acestuia la dispensatul T.B.C. al Ministerului 
Administraţiei şi Internelor pe timpul zilei sau la Institutul 
P. Nasta în caz că persoana este adusă la serviciul medical 
noaptea. 

Dacă pacientul este suspect de hepatită A, B sau C, se 
pot efectua teste bio-umorale în policlinica M.A.I. Ulterior 
personalul medical va realiza un consult de boli interne 
şi unul de boli infecţioase. În cazul în care persoana este 
diagnosticată pozitiv la hepatită, aceasta primeşte trata-
ment în arest sau este transferată la Spitalul Penitenciar 
Jilava, Secţia boli infecţioase.

În cazul unui răspuns pozitiv privind consumul 
de stupefiante, pacientul este trimis sub escortă pen-
tru consult la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Al. Obregia”, 
la camera de gardă. Dacă se constată dependenţa de 
opiacee şi prezenta sindromului de sevraj se specifică 
internarea la Secţia de dezintoxicare din cadrul Spitalului 
Penitenciar Rahova sau se realizează dezintoxicarea la 
nivelul arestului Poliţiei Capitalei printr-un tratament 
de 10–12 zile, după care se realizează transferul la secţia 
care instrumentează cazul. Tratamentul de dezintoxicare 
are la bază Diazepam 10 mg 1 + 1 + 2 (2 tablete/6 ore 
excepţie în tratament), Carbamazepină 200mg 1 + 1 + 2, 
Levomepromazin 1 + 1 + 3 sau 2, Algocalmin 3–6 zi, vita-
mine B1–B6. 

Dacă pacientul este diagnosticat cu H.I.V. pozitiv, se 
completează un bilet de trimitere către Institutul „Matei 
Balş” sau Spitalul „Victor Babeş” în care se cer următoa-
rele: efectuarea unui examen de boli infecţioase, teste 
bio-umorale specifice (includ testul H.I.V. în cazul în 
care pacientul nu se află în evidenţa spitalului), istoric şi 

completare de terapie specifică (A.R.V.), precizarea con-
duitei terapeutice de urmat. Dacă pacientul seropozitiv 
primeşte un mandat de arestare de 1–29 de zile sau este 
condamnat la închisoare, este internat la Secţia de boli 
infecţioase din Spitalul Penitenciar Jilava.

Asistenţa medicală poate fi oferită la nivelul Arestului 
Capitalei (Secţia 12 Poliţie) sau în Spitalul Penitenciar 
Jilava, care dispune de un serviciu special pentru persoa-
nele diagnosticate cu H.I.V. pozitiv. 

În momentul în care faza de urmărire penală se 
încheie şi începe faza de judecată, persoana arestată 
este transferată într-un penitenciar, intrând sub auto-
ritatea Ministerului Justiţiei. În aproape toate cazurile 
se încearcă internare arestatului în Spitalul Penitenciar 
Jilava, calitatea serviciului şi a logisticii fiind superioare 
faţă de Arestul Capitalei.

Colaborări
Institutul „Matei Balş”; •
Spitalul „Victor Babeş”; •
Spitalul Clinic de Psihiatrie „Al. Obregia”; •
Spitalul Penitenciar Jilava, Rahova. •

Recomandări
În urma evaluării a reieşit că ar fi necesară preluarea de 
către un serviciu specializat a persoanelor H.I.V. pozitive 
sau a consumatorilor de droguri injectabile cărora le 
expiră ordinul de reţinere sau mandatul de arestare. În 
acest sens, personalul de la nivelul arestului poate pune 
la dispoziţia acestor persoane materiale informative sau 
le poate referi către un serviciu social.

Mai considerăm necesară realizarea de teste rapide 
printre persoanele reţinute sau arestate pentru depista-
rea H.I.V., a hepatitelor sau a T.B.C., precum şi asigurarea 
unor servicii dermato-venerologice pentru persoanele 
ce practică sexul comercial intrate în arestul poliţiei. 

12. Secţia de Dezintoxicare —  
Spitalul Penitenciar Rahova

Secţia de dezintoxicare din cadrul Spitalului Penitenciar 
Rahova a fost înfiinţată în anul 2005.

Obiectiv
Secţia de dezintoxicare urmăreşte în principal restabi-
lirea echilibrului persoanei consumatoare şi atingerea 
abstinenţei totale (drog-zero).

Servicii
Principalele servicii furnizate sunt cele de dezinto-
xicare prin terapie non-substitutivă simptomatică şi 
suport psihologic. Datorită specificităţii beneficiari-
lor, secţia funcţionează după o procedură standard. În 
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primul rând, persoana consumatoare este prezentată 
secţiei de Anestezie şi Terapie Intensivă (A.T.I.) a Spitalului 
Penitenciar Rahova în vederea examinării medicale gene-
rale. Primirile sunt făcute până la orele 15,00 de către 
medicul psihiatru al Secţiei de dezintoxicare, iar după 
orele 15,00 de către camera de gardă A.T.I. În cazul în care 
beneficiarul prezintă tulburări care să necesite interven-
ţie psihiatrică, acesta este trimis pentru consult la Spitalul 
„Al. Obregia”. 

Evaluarea medicală a persoanei consumatoare de 
droguri ţine cont de următoarele aspecte: 

analize uzuale; •
probe hepatice; •
teste virale (Spitalul Penitenciar Rahova dispune de  •

un centru de consiliere şi testare voluntară pentru H.I.V./
hepatite care deserveşte 8 penitenciare);

radiografie pulmonară; •
ecografie abdominală. •

Dacă nu prezintă riscuri vitale sau dacă acestea au fost 
remediate, pacientul este transferat Secţiei de dezintoxi-
care unde urmează o terapie non-substitutivă simpto-
matică pe o durată media de 14 zile, cu un termen maxim 
de 21 zile. Cea mai dificilă parte a terapiei este depăşirea 
celor 7–10 zile critice de sevraj. După încheierea trata-
mentului de dezintoxicare pacientului i se asigură servicii 
minime4 de consiliere psihologică: interviu motivaţional 
şi grupuri de suport.

În cazul unui răspuns pozitiv la testul de depistare H.I.V., 
pacientul este trimis la Institutul de Boli Infecţioase „Matei 
Balş” sau la Spitalul „Victor Babeş”, unde se realizează un 
examen de boli infecţioase, o serie de teste bio-umorale 
specifice de confirmare a infecţiei cu H.I.V., un istoric şi o 
iniţiere sau completare a terapiei specifice A.R.V. precum 
şi o îndrumare în privinţa conduitei medicale de urmat.

4 Aprecierea „minim” se referă la durata şi frecvenţa acestei interven-
ţii, care sunt reduse din cauza numărului redus de specialişti.

Locul Secţiei de dezintoxicare a Spitalului Penitenciar Rahova în sistemul de asistenţă integrată

CPECA

Evaluare

Management caz

Centre pentru programe
drog-zero (abstinenţă totală)*

Centre dezintoxicare
cu substitutiv (metadonă)

Centre pentru programe
de Harm-Reduction

Centre dezintoxicare
fără substitutiv*

Centre de substituţie
cu metadonă

Centre de schimb de seringi
(fixe şi/sau mobile)

CAIA (Centre de Asistenţă
Integrată a Adicţiilor)

Centre de zi

Locuinţe protejate

Comunităţi terapeutice

Spital (secţie închisă)*

Servicii medicale*

Servicii psihologice*

Servicii sociale

Servicii juridice

Servicii info-educaţionale

În timp, beneficiarii pot trece către:

Centrele acordă
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Beneficiari
Pacienţii Secţiei de dezintoxicare a Spitalului Penitenciar 
Rahova sunt persoanele condamnate definitiv care îşi 
execută sentinţa în sistemul penitenciar, persoanele 
arestate sau cele reţinute care consumă droguri.

Resurse
Echipa care furnizează serviciile mai sus menţionate este 
formată dintr-un medic specialist, plus asistentele medi-
cale şi infirmierele Secţiei A.T.I., deşi nevoile beneficiarilor 
ar chema pentru un personal mult mai numeros. 

Secţia dispune de 6 paturi, aflate în saloane diferite 
pentru a acoperi cererea de tratament pe cele trei cate-
gorii de deţinuţi din sistemul penitenciar: bărbaţi, femei 
şi minori. Pentru fiecare categorie au fost prevăzute câte 
două paturi.

Medicamentele utilizate sunt partial suficiente, dar 
sistemul de aprovizionare funcţionează la parametri nor-
mali, disfuncţionalităţile fiind nesemnificative pentru a 
afecta serviciile de tratament ale secţiei.

Analiză din perspectiva Secţiei de 
dezintoxicare, Spitalul Penitenciar Rahova

Puncte slabe
Personalul secţiei este în prezent insuficient ţinând cont 
de cererea ridicată de astfel de servicii în rândul benefici-
arilor. Ar mai fi nevoie de cel puţin un asistent social doar 
pe Secţia de dezintoxicare şi de un psiholog sau terapeut. 
Pe lângă problemele legate de resursele umane, Secţia de 
dezintoxicare nu dispune de o curte de plimbare pentru 
persoanele condamnate, arestate sau reţinute care acce-
sează aceste servicii, nu există un cabinet de terapie şi 
de consultaţii, iar numărul de paturi sunt insuficiente. De 
asemenea, Spitalul nu dispune de un aparat de testare 
a prezenţei drogurilor în organism (testere calitative), cu 
toate că este mai mult decât necesar. În plus, Ministerul 
Justiţiei nu a reactualizat lista medicamentelor folosite în 
spitalele penitenciare, schemele de tratament medica-
mentos fiind învechite.

Recomandări
În urma evaluării recomandăm îmbunătăţirea acti- •

vităţii Secţiei de dezintoxicare prin sporirea numărului 
de paturi, angajarea mai multor persoane specializate 
în tratamentul consumului de droguri (medici, asistente 
medicale, psihoterapeuţi etc.), actualizarea listei de medi-
camente şi achiziţionarea de aparatură pentru testarea 
prezenţei drogurilor în sânge. De asemenea, recoman-
dăm amenajarea unui cabinet pentru terapie şi consulta-
ţii exclusiv pentru Secţia de dezintoxicare şi dezvoltarea 
unor programe de terapie ocupaţională pentru benefici-
arii serviciilor. O colaborare cu O.N.G.-uri ce oferă servicii 
de informare, educaţie etc. persoanelor consumatoare de 
droguri ar putea duce la îmbunătăţirea acestui aspect. În 

acelaşi timp, credem că pacienţii Secţiei ar trebui preluaţi 
după finalizarea programului medical de către o secţie 
de postcură. 

Screening boli infecţioase. •
13. Serviciul de probaţiune  
de pe lângă Tribunalul Bucureşti  
— Ministerul Justiţiei

Serviciul de probaţiune al Municipiului Bucureşti este 
un serviciu public, aflat sub coordonarea Direcţiei de 
Probaţiune din Ministerul Justitiei. Acesta face parte 
dintr-un sistem de 41 de servicii din ţară distribuite 
după criteriul teritorial-administrativ (câte unul în fiecare 
judeţ), ale căror misiune declarată este creşterea gradului 
de siguranţă socială şi scăderea riscului de recidivă prin 
supravegherea, asistenţa şi consilierea persoanelor con-
damnate la pedepse neprivative de libertate.

Obiectiv
Activităţile întreprinse de consilierii de probaţiune urmă-
resc reintegrarea socială a persoanelor care au săvârşit 
fapte penale aflate în evidenţa serviciului.

Servicii
Principalele arii în care Serviciul de probaţiune intervine 
în cazul persoanelor consumatoare de droguri sunt:

Întocmirea  • referatelor de evaluare presentenţi-
ală cu privire la persoana inculpatului. Aceste referate 
sunt realizate la solicitarea instanţei de judecată. Însă 
nu toţi consumatorii de droguri care au săvârşit fapte 
penale intră în evidenţa Serviciului de probaţiune, soli-
citarea referatului de evaluare în timpul procesului 
penal fiind lăsată la aprecierea judecătorului. În cursul 
anului 2005, din cele 444 de referate întocmite de către 
Serviciul de probaţiune Bucureşti un număr de 97 au 
fost realizate pentru persoane consumatoare de droguri. 
În baza unui protocol de colaborare încheiat în noiem-
brie 2006 între Agenţia Naţională Antidrog şi Direcţia de 
Probaţiune din Ministerul Justiţiei, în cazul în care orga-
nele judiciare solicită întocmirea de referate de evaluare 
pentru persoane consumatoare de droguri Serviciile de 
probaţiune din ţară au atribuţia ca în momentul realizării 
interviului cu persoana respectivă sa îi prezinte acesteia 
serviciile oferite de către C.P.E.C.A., cerând acordul scris 
pentru întâlnirea cu reprezentantul centrului. Informaţiile 
obţinute în urma interviului sunt transmise C.P.E.C.A. 
împreună cu solicitarea de colaborare şi cu acordul scris 
al persoanei pentru care s-a solicitat referatul de eva-
luare. În termen de 5 zile calendaristice de la primirea 
solicitării, C.P.E.C.A. are obligaţia de transmite Serviciului 
de probaţiune raportul de evaluare al persoanei respec-
tive, concluziile formulate fiind incluse în referatul de 
evaluare înaintat organului judiciar solicitant. Acest gen 
de colaborare s-a realizat, la nivel experimental, între 
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Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti 
şi C.P.E.C.A. în cursul anului 2006, înainte de încheierea 
protocolului amintit.

Supravegherea •  modului în care persoana con-
damnată respectă măsurile şi/sau obligaţiile impuse 
de instanţa de judecată. În cadrul întrevederilor cu 
persoana supravegheată consilierii de probaţiune ana-
lizează nevoile şi problemele cu care aceasta se con-
fruntă, una dintre problemele semnalate putând fi 
consumul de drog. În anul 2005, din cele 511 persoane 
aflate în supravegherea Serviciului de probaţiune 
Bucureşti un număr de 100 erau consumatoare de drog. 
Intervenţia Serviciului de probaţiune în cazul persoa-
nelor consumatoare de droguri aflate în supravegherea 
sa se referă în general, în funcţie de specificul cazului, la 
identificarea consumului, evaluarea cauzelor ce au gene-
rat consumul, conştientizarea acestora şi definirea clară 
a problemelor şi a consecinţelor consumului, motiva-
rea persoanei în vederea stopării consumului, medierea 
relaţiilor cu instituţiile abilitate în oferirea de servicii 
de asistenţă medicală şi psihologică, suport în vederea 
menţinerii abstinenţei de la drog. Intervenţia urmăreşte 
reintegrarea socială a persoanei consumatoare prin dez-
voltarea abilităţilor sociale, iar după caz reintegrarea şco-
lară, informare şi orientare profesională, urmarea unui 
curs de calificare, găsirea unui loc de muncă etc.

Prin protocolul de colaborare amintit anterior s-au 
stabilit coordonatele colaborării între Serviciile de 
probaţiune şi Centrele de Prevenire, Evaluare şi Consiliere 
Antidrog în situaţia aplicării de către instanţa de judecată 
a unor sancţiuni neprivative de libertate (suspendarea 
executării pedepsei sub supraveghere, libertate supra-
vegheată), făcând referire atât la situaţia în care instanţa 
impune persoanei condamnate respectarea obligaţiei 
de a se supune măsurilor de control şi tratament în sco-
pul dezintoxicării, cât şi în cazul în care nu este stabilită 
această obligaţie prin hotărârea judecătorească.

În urma pronunţării sentinţei, persoanele condamnate 
pot primi din partea judecătorului o serie de măsuri şi obli-
gaţii, conform legislaţiei în vigoare. În cazul consumatorilor 
de droguri se poate dispune obligaţia urmării unei cure de 
dezintoxicare, conform cu prevederile Legii nr. 143/2000 
privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumu-
lui ilicit de droguri şi Legii nr. 522/2005 care completează 
Legea nr. 143/2000. O parte dintre inculpaţi nu recunosc 
consumul, situaţie în care instanţa nu poate dispune o 
măsură sau obligaţie de tratament în vederea dezintoxică-
rii. Persoanele condamnate pentru infracţiuni care nu intra 
sub incidenţa Legii nr. 143/2000 (de exemplu, autorii de 
furturi sau tâlhării) pot primi o obligaţie legată de consu-
mul de droguri numai dacă instanţa apreciază acest lucru 
necesar şi dispune obligaţia în baza art. 86/3 alin. 3 lit. f ).

Beneficiari
Principalele categorii de beneficiari ai serviciilor de 
probaţiune includ:

persoane pentru care s-a dispus suspendarea exe- •
cutării pedepsei sub supraveghere; 

minori faţă de care s-a aplicat măsura educativă a  •
libertăţii supravegheate, însoţită de respectarea uneia 
sau mai multor obligaţii;

inculpaţi pentru care instanţa a solicitat referat de  •
evaluare;

învinuiţi/inculpaţi minori pentru care organul de  •
urmărire penală a solicitat întocmirea unui referat de 
evaluare în baza art. 482 din Codul de procedură penală;

victime ale unor infracţiuni. •
În anul 2005, Serviciul de probaţiune al Municipiului 

Bucureşti a avut în supraveghere 511 de persoane. De 
asemenea Serviciul a întocmit referate de evaluare 
pentru 444 de persoane, dintre care 97 consumatori de 
droguri (aproape 22 %) şi 29 traficanţi de droguri non-
consumatori (6,5 %). Tabelul nr. 7 indică distribuţia pe 
diferite criterii a celor 97 consumatori de droguri care 
s-au aflat sub supravegherea Serviciului de probaţiune 
Bucureşti în anul 2005.

Resurse
Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti 
dispune de un număr de 22 consilieri de probaţiune şi 
1 şef serviciu. Volumul de muncă apreciat pentru un 
consilier de probaţiune într-un an calendaristic este de 
circa 70 de supravegheri şi de aproximativ 60 de referate 
presentenţiale.

Colaborări
Serviciul de probaţiune din Bucureşti cooperează cu o 
serie de instituţii publice sau private, printre care:

Centrele de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Anti- •
drog, ANA;

Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  •
Copilului;

Spitalul Clinic de Psihiatrie „Al. Obregia”, Secţia XVI  •
Dezintoxicare;

Spitalul Universitar „Sf. Stelian”, Secţia Dezinto xi- •
care;

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de  •
Mun că;

Şcoli şi licee; •
Fundaţia PARADA, Serviciul APEL (cursuri de califi- •

care şi orientare profesională); 
Asociaţia Pentru Dezvoltarea Practicilor Alternative  •

de Reintegrare şi Educaţie (A.D.P.A.R.E.);
Fundaţia de Îngrijiri Comunitare (consiliere şi  •

suport în vederea menţinerii abstinenţei–postcură).

Analiză S.W.O.T. — Serviciul de probaţiune 
Bucureşti

Puncte tari
Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti 
are personal care dispune de o pregătire de bază în dome-
niul problematicii consumului de droguri şi de motivare 
a persoanei consumatoare, în sensul de a întreprinde 
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demersuri de reducere şi stopare a consumului de dro-
guri, precum şi de reintegrare socială a persoanelor aflate 
în evidenţa sa.

Puncte slabe
În cazul unor persoane dependente care se află în supra-
vegherea Serviciului de probaţiune care au impusă 

obligaţia de a urma tratament în vederea dezintoxicării, 
dar care neagă consumul, este necesară verificarea pre-
zenţei substanţei în organism prin efectuarea unui buletin 
de analize medicale pentru narcodependenţă. În condiţi-
ile în care persoanele aflate în supravegherea Serviciului 
de probaţiune dispun de resurse financiare reduse, cos-
turile testului narcodependeţei sunt greu de suportat de 

Tabelul nr. 7:  Consumatori de droguri — Serviciul de Probaţiune Bucureşti (2005)

Criterii Procentaj

Distribuţie pe sexe 
Bărbaţi 93,8
Femei 6,2

Stare civilă
Necăsătoriţi 57,7
Concubinaj 25,8

Tipul infracţiunii 

Trafic de droguri 60,8
Furt calificat 19,6

Tâlhărie 14,4
Alte infracţiuni 5,2

Condamnări 

Închisoare 34
Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere 9,3

Suspendarea condiţionată a executării pedepsei 3,1
Proces în derulare 53,6

Educaţie/Studii
Absolvenţi ai claselor V–VIII 25,8

Absolvenţi ai claselor IX–XII (majoritatea studii nefinalizate) 15,5
Studii superioare nefinalizate 16,5

Venituri proprii

Fără venituri 32
Sub 300 RON 5,2

600–1.000 RON 9,3
300–600 RON 12,4

Peste 1.000 RON 15,5

Familia de provenienţă
Familii legal constituite 48,5

Familii dezorganizate prin divorţ 28,9
Uniuni consensuale 3,1

Situaţia financiară a familiei de origine

Foarte bună 8,2
Bună 44,3

Medie 6,2
Proastă 27,8

Foarte proastă 10,3

Substanţe consumate 

Heroină 64, 9
Polidrog (mai multe stupefiante, excluzând medicamentele) 14,4

Marijuana 9,3
Ecstasy 5,2
Cocaină 1

Altele 5,2

Frecvenţa consumului
Consum zilnic 67

Consum ocazional 19,6
O singură dată 13,4

Cauzele consumului

Anturaj 69,1
Curiozitate 19,6

Probleme personale 5,2
Acces facil la droguri 2,1

Infecţii cu transmitere

H.I.V. 2,1
VHC 11,3
T.B.C. 3,1

Nu au afecţiuni determinate de consumul de drog 56,7
Nu au fost testaţi 26,8

Sursa: Studiu realizat de Gabriela Dan, consilier Serviciul de probaţiune Bucureşti.
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către acestea. Acest aspect face dificilă aplicarea obliga-
ţiei impuse, dar şi depistarea în timp util a consumului şi 
stabilirea unui plan de intervenţie eficient. 

În situaţia în care consumul de drog este depistat în 
cursul supravegherii, singura modalitate de intervenţie a 
Serviciului de probaţiune constă în includerea persoanei 
consumatoare în programe de asistenţă şi consiliere, însă 
acestea sunt acordate doar la cererea persoanei supra-
vegheate. În condiţiile în care persoanele consumatoare 
nu conştientizează situaţiile de risc la care se supun şi nu 
recunosc importanţa tratamentului în vederea dezintoxi-
cării (cură şi post-cură), posibilitatea obţinerii acordului 
de a participa la aceste programe este redusă. 

În prezent, numărul de consilieri de probaţiune în 
raport cu multitudinea de sarcini este insuficient pentru 
a permite implicarea aprofundată în procesul de inter-
venţie cu privire la consumul de drog. Pe lângă acestea, 
trebuie menţionat faptul că Serviciul de probaţiune nu 
are în structura personalului un statistician, nevoie resim-
ţită la nivelul organizării informaţiilor, şi nici nu dispune 
de software specific. De asemenea, spaţiul în care se des-
făşoară activitatea este insuficient şi uneori inadecvat 
serviciilor pe care trebuie să le asigure.

Oportunităţi
În prezent nu sunt identificate oportunităţi majore, ci 
doar posibilitatea creşterii numărului de consilieri de 
probaţiune.

Riscuri
În cazul consumatorilor de drog depistaţi pe perioada 
procesului penal, nu este aplicată totdeauna prin sen-
tinţă obligaţia de a urma un tratament în vederea dez-
intoxicării. În această situaţie, persoana consumatoare 
poate nega existenţa consumului sau poate refuza inter-
venţia, rolul consilierului fiind limitat. Ca urmare, riscul de 
recidivă creşte substanţial. Pentru îmbunătăţirea acestui 
aspect, ar fi necesară impunerea de către instanţa de 
judecată a obligaţiei de a urma tratament în vederea dez-
intoxicării în cazul persoanelor menţionate.

Printre actele necesare internării într-un spital se soli-
cită şi o adeverinţă din partea Administraţiei financiare 
din care să rezulte că pacientul nu are venituri. O mare 
parte dintre consumatorii de droguri au primit amenzi 
pe care nu le-au plătit, iar eliberarea adeverinţei solicitate 
este condiţionată de plata acestor amenzi, ceea ce duce 
la imposibilitatea internării infractorului consumator de 
droguri. Pentru remedierea acestor probleme ar fi indicat 
să existe nişte parteneriate între instituţii care să vizeze 
rezolvarea acestei probleme.

Recomandări
Considerăm că se impune o creştere a numărului de consi-
lieri, dar şi continuarea pregătirii acestora pe problematica 
consumului de drog. Ar fi necesară angajarea unui statisti-
cian, precum şi achiziţionarea unor programe de statistică. 
De asemenea, ar trebui identificate spaţii care să permită 
asigurarea condiţiilor necesare activităţii de consiliere. 

Considerăm utilă modificarea prevederilor Codului 
penal, în sensul creării unui mecanism care să permită 
instanţei de judecată impunerea obligaţiei de dezintoxi-
care şi de participare la diferite programe de reintegrare 
a persoanei supravegheate, dacă în cursul supraveghe-
rii aceasta este depistată consumatoare de droguri. De 
asemenea, credem că oferirea de servicii gratuite de 
analize, în sensul verificării şi depistării consumului de 
drog ar putea fi o soluţie pentru punerea în aplicare a 
unei posibile obligaţii de a urma tratament în vederea 
dezintoxicării pentru persoanele dependente care se 
află în supravegherea Serviciului de probaţiune şi care au 
impusă o astfel de obligaţie, dar care neagă consumul.

Un alt aspect deosebit de important îl constituie faptul 
că, în prezent, în România există tendinţa de a pune în situ-
aţie de egalitate „micul trafic” (consumatorii care comercia-
lizează droguri în vederea asigurării dozei zilnice) şi „marele 
trafic” (reţele naţionale şi internaţionale), pedepsele fiind în 
cea mai mare parte privative de libertate în ambele cazuri. 
Astfel, ar fi necesar să se facă o distincţie între „micul trafic” 
şi „marele trafic” în ceea ce priveşte pedepsele prevăzute 
pentru astfel de infracţiuni, această delimitare permiţând 
aplicarea mai multor pedepse neprivative de libertate 
în cazul consumatorilor de droguri. Însă, ar fi indicat ca, 
în cazul în care instanţa dispune suspendarea executării 
pedepsei sub supraveghere, să impună în sarcina condam-
natului şi obligaţia de a se supune măsurilor de control şi 
tratament, în special în scopul dezintoxicării.

Pe plan local există puţine instituţii abilitate a oferi 
servicii de asistenţă medicală (cura de dezintoxicare) şi 
de post-cură, remarcându-se punerea accentului pe tra-
tamentul medicamentos, în vederea îndepărtării fizice 
de rău, fiind ignorată importanţa intervenţiei în cazul 
dependenţei psihice, care necesită o intervenţie psiholo-
gică de lungă durată. În acest sens, se impune suplimen-
tarea capacităţii instituţionale a organizaţiilor abilitate să 
intervină în reducerea cererii de droguri.

14. Centrul de asistenţă integrată  
a consumatorilor de droguri  
— Direcţia generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Centrul de Asistentă Integrată a Adicţiilor din cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 1 a fost iniţiat în anul 2005 în urma deru-
lării proiectului „Fii sigur că poţi” din cadrul programului 
„Dezvoltarea Sectorului Social” — RO 4616 — Program 
Servicii Sociale derulat în parteneriat cu Fundaţia de 
Ingrijiri Comunitare.

Obiectiv
Centrul de asistenţă integrată al D.G.A.S.P.C. — 1 urmă-
reşte stabilizarea persoanelor consumatoare de dro-
guri (orientare către abstinenţă totală) şi prevenirea 
recăderilor.
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Servicii
Centrul furnizează servicii pentru persoanele consuma-
toare de droguri prin programul drog zero şi prin progra-
mul de prevenire a recăderilor celor care au urmat o cură 
de dezintoxicare şi care participă punctual la şedinţe de 
asistenţă psihologică, activităţi de reintegrare socială şi 
activităţi sportive. 

Principalele servicii furnizate de centru sunt cele de 
terapie individuală şi de grup, consiliere psihologică, 
asistenţă socială, medierea cu alte instituţii în vederea 
reintegrării sociale a beneficiarilor şi activităţi sportiv-
recreative. Asistenţa medicală este acordată prin inter-
mediul unei reţele de colaborare cu medici de familie şi 
medici specialişti în domeniul toxicodependenţei.

Centrul funcţionează după o procedură specifică. 
Beneficiarii trec iniţial printr-un proces de evaluare, apoi 
sunt trimişi sau preluaţi de la instituţiile implicate în 

lucrul cu persoanele toxicodependente. În momentul în 
care sunt preluaţi de Centrul de asistenţă integrată bene-
ficiarii completează o cerere de acordare de servicii, apoi 
se întocmeşte un Plan integrat de asistenţă cu reevaluare 
la 3 luni şi un Plan de tratament ce durează 1 lună.

Beneficiari
Centrul de asistenţă integrată se adresează persoanelor 
consumatoare de droguri care au urmat cel puţin o cură 
de dezintoxicare, precum şi persoanelor aflate în situaţie 
de risc de a căpăta dependenţă de drog. Beneficiarii cen-
trului sunt tineri cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani, 
provenind din toate mediile sociale, majoritatea însă au 
probleme familiale.

În perioada Aprilie–Decembrie 2006, Centrul de asis-
tenţă integrată a evaluat un număr de 128 de beneficiari, 
57 dintre aceştia fiind incluşi în programe ale centrului (vezi 

Locul Centrului dezvoltat de D.G.A.S.P.C.-1 în sistemul de asistenţă integrată

CPECA

Evaluare

Management caz

Centre pentru programe
drog-zero (abstinenţă totală)*

Centre dezintoxicare
cu substitutiv (metadonă)

Centre pentru programe
de Harm-Reduction

Centre dezintoxicare
fără substitutiv

Centre de substituţie
cu metadonă

Centre de schimb de seringi
(fixe şi/sau mobile)

CAIA (Centre de Asistenţă
Integrată a Adicţiilor)*

Centre de zi

Locuinţe protejate

Comunităţi terapeutice

Spitale (secţii)

Servicii medicale

Servicii psihologice*

Servicii sociale*

Servicii juridice

Servicii info-educaţionale*

În timp, beneficiarii pot trece către:

Centrele acordă
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tabelul nr. 8). Pentru perioada Ianuarie–Mai 2007, centrul a 
evaluat doar 88 de persoane consumatoare de droguri şi 
a acceptat în program 30 dintre acestea. În luna Mai 2007 
alte 15 persoane (tineri consumatori sau rude ale acestora) 
s-au adresat centrului pentru accesarea serviciilor.

Resurse
Echipa Centrului de asistenţă integrată al D.G.A.S.P.C. — 1 
este formată din 2 psihologi şi un asistent social. De ase-
menea, aceştia colaborează cu mai mulţi medici de fami-
lie şi medici specialişti. Centrul furnizează servicii exclusiv 
în sistem ambulatoriu, neavând în structura sa unităţi 
rezidenţiale. În cazul în care unul dintre beneficiari nece-
sită internare, acesta este referit către unităţi specializate 
în acest sens.

Pentru anul 2007 cheltuielile centrului pentru o lună 
calendaristică se ridică la următoarele sume:

Cheltuieli de personal: 3.295 RON; •
Utilităţi: 1.873 RON; •
Cheltuieli de întreţinere: 147.55 RON. •

Colaborări
Centrul de asistenţă integrată colaborează cu diferite 
instituţii implicate în lucrul cu persoanele toxico-depen-
dente, după cum urmează:

Laboratorul de Sănătate Mintală Sector 4: proto- •
col de colaborare în vederea asigurării tratamentului 
substitutiv cu metadonă pentru beneficiarii centrului; 

Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul  •
Bucureşti: protocol de colaborare privind dezvoltarea 
programelor/proiectelor ce vizează îmbunătăţirea situa-
ţiei tinerilor afectaţi sau potenţial afectaţi de consumul 
de droguri şi reintegrarea socială a acestora;

C.P.E.C.A. — 1, Agenţia Naţională Antidrog: protocol  •
de colaborare cu scopul desfăşurării de activităţi comune 
pentru prevenirea consumului de droguri, alcool, tutun şi 
a altor tipuri de dependenţe în rândul tinerilor; 

Spitalul Clinic de Psihiatrie „Al. Obregia”, secţiile XVI  •
şi XVII;

Spitalul Universitar „Sf. Stelian”; •
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Crimi- •

nalitate şi Terorism (D.I.I.C.O.T.), Bucureşti;
Medicii de familie ai beneficiarilor centrului; •
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de  •

Muncă şi Fundaţia Apel — Serviciul de Formare şi 
Integrare Profesională: colaborări în vederea consilierii 

şi orientării şcolare şi ocupaţionale (găsirea unui loc de 
muncă, cursuri de calificare etc.);

Institutul Cantacuzino: colaborare în vederea con- •
silierii şi testării H.I.V.

Analiză din perspectiva Centrului  
de asistenţă integrată a consumatorilor  
de droguri, D.g.A.S.P.C. — 1

Puncte tari
Personalul Centrului de asistenţă integrată este speci-
alizat în domeniul psihoterapiei, toxicodependenţei şi 
asistenţei sociale. Centrul deţine spatii special amenajate 
pentru consiliere individuală şi de grup, precum şi pentru 
activităţi sportiv-recreative. Există cazuri care dovedesc 
eficienţa programului de asistenţă integrată a adicţiilor. 
Centrul colaborează cu o serie de instituţii specializate în 
vederea abordării problemelor beneficiarilor din cât mai 
multe aspecte ale vieţii acestora.

Puncte slabe
Una dintre problemele cu care se confruntă acest centru 
este lipsa unui medic specialist permanent. De aseme-
nea, personalul pentru activităţile de prevenire este insu-
ficient, iar cel care există este slab motivat din punct de 
vedere financiar.

Oportunităţi
Dezvoltarea şi consolidarea serviciului.

Recomandări
Consolidarea colaborarilor inter-instituţionale.

15. Centrul de Asistenţă Integrată 
a Adicţiilor — fundaţia de Îngrijiri 
Comunitare (f.I.C.)

Fundaţia de Ingrijiri Comunitare (F.I.C.) este o organizaţie 
neguvernamentală, care şi-a început activitatea în anul 
1995. 

Începând cu ianuarie 2003, Fundaţia de Îngrijiri 
Comunitare a derulat o serie de proiecte, vizând imple-
mentarea unui model de servicii integrate pentru tinerii 

Tabelul nr. 8: Persoane care s-au adresat Centrului de asistenţă integrată, 2006–2007

Perioada Beneficiari Total beneficiari Cazuri active Cazuri încetate
Evaluări

Obregia C.A.I.A.

Apr.–Dec. 2006
Direcţi 87 10 11 62 4

Indirecţi 41 21 15 4 1
Total 128 31 26 66 5

Ian.–Mai 2007
Direcţi 59 5 6 47 1

Indirecţi 29 7 12 3 7
Total 88 12 18 50 8
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dependenţi de droguri, urmărind asigurarea continui-
tăţii acestui tip de servicii şi permanenta lor adaptare la 
nevoile reale ale persoanelor dependente. Principalele 
activităţi ale programului adresat tinerilor consumatori 
de droguri sunt:

Iniţierea şi dezvoltarea de servicii integrate pentru  •
grupul marginalizat al tinerilor dependenţi de droguri, 
familiile acestora şi pentru tineri expuşi riscului de a 
deveni consumatori de droguri;

Formarea unei echipe interdisciplinare, care are ca  •
activitate specifică prevenţia, tratamentul şi reinserţia 
socială a tinerilor toxico-dependenţi şi a celor expuşi ris-
cului de a deveni consumatori de droguri;

Iniţierea şi consolidarea unui model coerent de  •
servicii integrate oferite tinerilor afectaţi de consumul 
de droguri injectabile şi al tinerilor expusi riscului de a 
deveni consumatori de droguri;

Formarea, la nivel naţional, a unei reţele de instituţii  •
şi organizaţii implicate în furnizarea de servicii integrate 
pentru persoanele dependente de drog;

Realizarea unor instrumente de lucru precum ghi- •
duri metodologice, exemple de bună practică, manu-
ale, ca suport informaţional pentru profesioniştii care 
vor fi implicaţi în programe de prevenţie, tratament şi 
reinserţie socială în alte centre din ţară;

Crearea unei strategii de fund-raising pentru asigu- •
rarea continuităţii şi sustenabilităţii activităţilor legate de 
tratamentul persoanelor dependente de drog.

Obiectiv
Obiectivul centrului este de a creste calitatea serviciilor 
integrate medicale şi sociale oferite populaţiei depen-
dente în comunitate, mai specific persoanelor depen-
dente de droguri urmărind în principal prevenirea 
recăderilor.

Servicii
Centrul de asistenţă integrată a adicţiilor (C.A.I.A.) înfi-
inţat de F.I.C. îşi desfăşoară activităţile în sistemul clasic 
ambulatoriu. Principalele servicii oferite constau în: 

Activităţi de prevenire a consumului de droguri; •
Terapie individuală şi de grup; •
Consiliere pentru părinţi; •
Consiliere şi orientare vocaţională; •
Mediere cu alte instituţii în vederea reintegrării  •

soci ale a beneficiarilor;
Activităţi artistice şi sportiv-recreative; •
Terapie ocupaţională, în vederea facilitării reinserţie  •

profesionale.

Beneficiari
Serviciile pot fi accesate de două categorii de benefi-
ciari:

Persoane consumatoare de droguri care au urmat  •
o cură de dezintoxicare sau sunt într-un program de sub-
stituţie cu metadonă şi care nu au nevoie să participe la 

un program intensiv de recuperare pentru menţinerea 
deciziei de a renunţa la drog;

Persoane aflate în situaţie de risc de deveni depen- •
dente de drog.

Resurse
Centrul F.I.C. dispune de o echipă formată dintr-un medic 
generalist, un psiholog şi 2 asistenţi sociali, deşi pentru a 
acoperi toate nevoile beneficiarilor schema de personal 
ar trebui să fie mărită prin angajarea cel puţin a câte un 
specialist din fiecare dintre domeniile specificate ante-
rior. Pe lângă personalul de specialitate C.A.I.A. dispune 
şi de personal auxiliar: un contabil, o persoană responsa-
bilă cu finanţarea şi un director executiv.

Pe lângă resursele umane, Centrul este dotat cu echi-
pament pentru activităţi recreative şi camere special 
amenajate pentru activitatea de consiliere psihologică.

Pentru un singur beneficiar Centrul cheltuieşte 
aproximativ 170 RON pe lună şi circa 1.200 RON pe an. 
Costurile totale de administrare a C.A.I.A. pentru 12 luni 
se ridică la aproximativ 122.400 RON (vezi Tabelul nr. 9). 
Cheltuielile cele mai mari sunt cu salarizarea persona-
lului (93.600 RON), urmate de costurile pentru închiri-
erea spaţiului în care centrul îşi desfăşoară activitatea 
(12.000 RON).

Tabelul nr. 9: Costuri pentru administrarea 
C.A.I.A., f.I.C. pentru 12 luni

Capitol Descriere Cheltuieli*

Personal
Echipa Centrului: coordona-

tor, asistenţi sociali, psiholog, 
medic, responsabil financiar

93.600

Transport Transport local şi pentru 
beneficiari 4.200

Consumabile
Materiale didactice 3.600

Materiale de igienă 2.400

Costuri 
administrative

Telefon, Internet 4.800

Întreţinere maşină 1.200

Chirie Centru 12.000

Protocol 600

Total 122.400

* Exprimate în RON cu taxe incluse.

Colaborări
Agenţia Naţională Antidrog — Centrul de Prevenire,  •

Evaluare şi Consiliere Antidrog — sector 2, 6 în vederea 
furnizării de servicii integrate pentru tinerii dependenţi 
de droguri care să susţină implementarea strategiei naţi-
onale antidrog;

Serviciul de Probaţiune, Ministerul Justiţiei în vede- •
rea reintegrarii sociale a persoanelor dependente de dro-
guri aflate în sistemul de Probaţiune;
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Asociaţia Romana Anti-Sida Direcţia Generală de  •
Asistenţă Socială Sector 1. Obiectul parteneriatului îl 
constituie elaborarea de politici eficiente şi mecanisme 
de planificare a serviciilor destinate consumatorilor de 
droguri injectabile;

Spitalul de Psihiatrie „Al. Obregia” — secţia XVI  •
Dezin toxicare.

Analiză din perspectiva Centrului  
de asistenţă integrată a adicţiilor, f.I.C.

Puncte tari
Centrul de asistenţă integrată dispune de personal  •

calificat în domeniul drogo-dependenţelor şi de spaţiu 
adecvat furnizării serviciilor (dotări corespunzatoare);

Dispune de o reţea de suport pentru persoanele  •
dependente de droguri, bazată pe parteneriate viabile;

Puncte slabe
Fluctuaţia finanţărilor crează o instabilitate a func- •

ţionării serviciului;
Serviciile existente în România, respectiv în  •

Bucureşti pentru tratamentul persoanelor dependente 
de consumul de droguri (heroina), sunt în special de 
natură medicală, neexistând continuitate în procesul de 
reabilitare şi reinserţie socială (mai specific, sistemul de 
referiri inter-instituţional nu funcţionează), iar serviciile 
de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri 
sunt reduse ca număr şi realizate majoritar de O.N.G.-uri; 

Oportunităţi
Formarea echipelor de profesionişti (asistenti soci- •

ali, psihologi, medici) care lucrează în domenii conexe 
pentru a furniza servicii specializate de calitate şi a res-
pecta sistemul de referiri în conformitate cu legislaţia 
actuală.

Locul C.A.I.A., F.I.C. în sistemul de asistenţă integrată

CPECA

Evaluare

Management caz

Centre pentru programe
drog-zero (abstinenţă totală)*

Centre dezintoxicare
cu substitutiv (metadonă)

Centre pentru programe
de Harm-Reduction

Centre dezintoxicare
fără substitutiv

Centre de substituţie
cu metadonă

Centre de schimb de seringi
(fixe şi/sau mobile)

CAIA (Centre de Asistenţă
Integrată a Adicţiilor)*

Centre de zi

Locuinţe protejate

Comunităţi terapeutice

Spitale (secţii)

Servicii medicale

Servicii psihologice*

Servicii sociale*

Servicii juridice

Servicii info-educaţionale*

În timp, beneficiarii pot trece către:

Centrele acordă
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Riscuri
Lipsa furnizării de servicii după efectuarea dezin- •

toxicării de drog (heroină) are ca efect creşterea riscului 
de a recădea şi, deci, menţinerea numărului în creştere 
de persoane dependente de drog. Creşterea, în continu-
are, a dependenţei faţă de droguri (în special heroina) 
în rândul tinerei generaţii are ca efect direct şi imediat 
diminuarea drastică a forţei de muncă şi mai ales depen-
denţa masivă faţă de serviciile de asistenţă medicală şi 
socială în condiţiile unor sisteme deja suprasolicitate şi 
vulnerabile;

Persistenţa mentalităţilor învechite care menţin  •
structuri, la nivelul instiţutiilor publice locale, nepregă-
tite pentru coordonarea unor asemenea activităţi.

Recomandări
Înfiinţarea de structuri functionale aparţinând sec- •

torului neguvernamental, care să raspundă adecvat la 
diversitatea şi amploarea fenomenului consumului de 
droguri, de tipul centrelor de zi, comunităţilor terapeu-
tice şi centrelor de criză, cu suport financiar de la nivelul 
instituţiilor publice locale.

16. Serviciul de formare şi Integrare 
Profesională „APEL”

Serviciul de Formare şi Integrare Profesională „APEL” a 
luat naştere în februarie 2001 în cadrul Fundaţiei Parada. 
Acesta se adresează tinerilor aflaţi în situaţie de margina-
lizare socială, reprezentând un proiect inovator în pano-
rama intervenţiei sociale. 

Obiectiv
Activităţile desfăşurate în cadrul serviciului urmăresc 
creşterea capacităţii de autosusţinere a tinerilor defa-
vorizaţi cu vârste între 15 şi 29 de ani, prin dezvoltarea 
unui parcurs profesional personalizat al cărui scop este 
integrarea socio-profesională şi dezvoltarea autonomiei 
de viaţă.

Servicii
Serviciul APEL a pus la baza intervenţiei sale lucrul în 
reţea, construirea de punţi de comunicare şi schimb 
între sectoarele social, economic, administrativ. APEL se 
recomandă în prezent ca un centru de resurse pentru 
dezvoltarea şi susţinerea formelor de economie socială. 
Principalele servicii furnizate de APEL vizează următoa-
rele arii:

orientare profesională; •
consiliere profesională; •
mediere pe piaţa muncii; •
informare legislativă; •
micro-credite (sprijinirea iniţiativelor antrepreno- •

riale).

Dintre acestea, cele mai solicitate sunt serviciile care 
asistă beneficiarii pentru ocuparea unui loc de muncă şi 
cele de orientare profesională. 

Beneficiari
Beneficiarii acestui serviciu acoperă un spectru destul de 
larg, de la adolescenţi care doresc să muncească sezo-
nier până la persoane pensionate. Totuşi, serviciul are ca 
populaţie ţintă principală tinerii cu probleme de margi-
nalizare socială: copiii străzii, consumatorii de droguri, 
tinerii foarte săraci şi/sau în situaţie de abandon ori eşec 
şcolar. 

Persoanele consumatoare de droguri sunt referite în 
general de Serviciul de probaţiune din Bucureşti, după 
ce finalizează cura de dezintoxicare. APEL furnizează ser-
vicii pentru un număr mediu de 12 beneficiari pe lună, 
dintre care 4 sau 5 sunt consumatori de droguri. Costul la 
care se ridică asistarea unui beneficiar pe lună se ridică la 
aproximativ 350 euro pe lună.

Resurse
În prezent, Serviciul APEL are 8 angajaţi, repartizaţi urmă-
toarelor compartimente: centrul de consiliere, centrul de 
resurse pentru economia socială, relaţii cu publicul, con-
tabilitate, secretariat, conducere.

Analiză din perspectiva Serviciul APEL

Puncte tari
APEL este foarte solicitat atât de comunitate, cât şi de alte 
servicii sociale, fapt care demonstrează un nivel ridicat al 
calităţii activităţilor centrului. APEL este printre puţinele 
servicii care acordă acest tip de asistenţă. Accentul este 
pus pe calitatea serviciilor furnizate şi nu pe numărul de 
persoane asistate. Adresabilitatea serviciilor furnizate 
este destul de ridicată, instituţia fiind deschisă pentru 
primirea unei largi categorii de beneficiari (persoane cu 
dizabilităţi sau diferite handicapuri, şomeri, persoane 
aflate în risc de marginalizare etc.). În plus, serviciul dis-
pune de instrumente eficiente de lucru şi de proceduri 
bine puse la punct.

Puncte slabe
În raport cu cererea ridicată, personalul serviciului este 
insuficient.

Riscuri
Ca urmare a faptului că personalul centrului este supra-
solicitat, există riscul scăderii calităţii serviciilor.

Recomadări
Ar trebui analizată balanţa cantitate/calitate; •
În ceea ce priveşte reţeaua de servicii pentru  •

toxicomani, ar fi bine să fie intensificate intervenţiile 
legate de creşterea motivaţiei şi, în general, susţinerea 
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psihologică. Din perspectiva Apelului, aceşti beneficiari 
sunt „greu de pus pe rută şi greu de menţinut direcţia”. 
Sunt foarte inconstanţi, se pierd, revin în cercul lor vicios. 
Trebuie împinşi de la spate. Tocmai de aceea, colabora-
rea care a funcţionat, în acest sens, a fost cea cu serviciul 

de Probaţiune: motivarea lor extrinsecă, posibilitatea de 
a-i verifica şi existenţa unor constrângeri au permis obţi-
nerea unor progrese în direcţia reintegrării acestora (ori-
entare, formare profesională sau obţinerea unui loc de 
muncă).

3.3. Estimarea costurilor pentru înfiinţarea şi derularea serviciilor 
care lipsesc sau sunt insuficiente în domeniul adicţiilor

Centru de criză. Centru de urgenţă pentru toxicomani: Înfiinţarea unui astfel de centru are ca scop facilitarea accesu-
lui la serviciile adecvate a persoanelor dependente de droguri aflate în situaţii de risc, evitarea aglomerării secţiilor de 
urgenţă şi referirea ulterioară către servicii de specialitate (asigurând astfel continuitatea lanţului terapeutic).

ÎNFIINŢAREA SERVICIULUI DERULAREA SERVICIULUI
Costuri (RON) Costuri/lună (RON)

a) Spaţiu (2 saloane + cabinet 
individual – comodat)

a) Spaţiu
b) Logistică

b) Logistică
Paturi (10) 10.000 Materiale sanitare 500 

Lenjerie 1.500 Materiale curăţenie 300 
Noptiere (10) 2.000 Alimente 3.000 

Scaun birou + scaune simple 600 Utilităţi (lumină, apă, căldură) 350 
Dulapuri birou (2) 800 Abonamente telefon şi internet 350 

Birou 400 Consumabile birou 300 
Corp cu sertare 300 Teste droguri 2.250 

Jaluzele 800 c) Personal
Linoleum 1.000 Medic 2.000 

Calculator cu imprimantă şi soft statistică 1.500 Asistente medicale (2) 3.000 
Medicamente 1.000 Infirmieră 1.000

Materiale sanitare 500 Psiholog 2.000 
Materiale curăţenie 300 Asistent social 2.000 

Telefon şi fax 500
Conectare internet 200

Total infiinţare 21.400 Total derulare 17.050 

Comunitatea terapeutică: Serviciu rezidenţial, având statut de unitate inchisă, cu accent pe contextul fizic şi norma-
tiv-relaţional şi folosind ca agent de schimbare „modelul de rol” (durata tratamentului: 6 luni–2 ani). Sistem de trata-
ment care urmăreşte sprijinirea menţinerii abstinenţei totale la dependenţii de droguri.

ÎNFIINŢAREA SERVICIULUI DERULAREA SERVICIULUI
Costuri Costuri/lună (RON)

a) Spaţiu (imobil — 5 dormitoare, 3 grupuri 
sanitare, bucătărie, spălătorie, sală de mese, 
birou, 2 spaţii consiliere, spaţiu grup, living/

divertisment, magazie, teren aferent)

600.000 euro

a) Spaţiu (întreţinere) 200 

b) Logistică

b) Logistică
Paturi (10) 10.000 Materiale sanitare 500 

lenjerie 1.500 Materiale curăţenie 300 
Perne (10) 2.000 Alimente 4.000 

Noptiere (10) 2.000 Utilităţi (lumină, gaze, apă, căldură) 1.000 
Dulapuri (10) 3.500 Abonamente telefon şi internet 350 

Mese (10) 2.000 Consumabile birou 300 
Scaune (40) 2.400 Medicaţie simptomatică 1.000 

Dulapuri birou (2) 800 Teste droguri 300 
Birouri (3) 1.200 Transport 200 

Corpuri cu sertare (3) 900 c) Personal
Dulap medicaţie urgentă 300 Medic 2.500 
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ÎNFIINŢAREA SERVICIULUI DERULAREA SERVICIULUI
Costuri Costuri/lună (RON)

Jaluzele 2.400 Asistentă medicală 2.000 
Linoleum, mochetă 3.000 Personal administrativ 2.500 

Calculator cu imprimantă şi soft statistică (3) 4.500 Psiholog (2) 5.000 
Conectare internet 200 Asistent social (2) 5.000 
Mobilă bucătărie 1.000 Personal de pază 2.500

Frigider 900 
Ladă frigorifică 1.500 
Aragaz + hotă 1.500 

Veselă 1.000 
Chiuvetă 150 

Mese (sală de mese) 1.600 
Feţe de masă 160 

Maşini spălat (2) 1.600 
Accesorii băi 300 

Aspirator 200 
Fier de călcat 100 

Masă de călcat 100 
Medicamente 1.000 
Telefon şi fax 500 RON

Total înfiinţare 48.310 RON +
600.000 euro Total derulare 25.650

Serviciu de preluare: Serviciu de tranzit, cu scopul orientarii şi informarii persoanelor care au ispasit pedepse priva-
tive de libertate şi se intorc în societate. Scop particular: prevenirea reluarii consumului de droguri în cazul persoane-
lor dependente, care au fost abstinente în timpul detentiei.

ÎNFIINŢAREA SERVICIULUI DERULAREA SERVICIULUI
Costuri Costuri/luna (RON)

a) Spaţiu (imobil — birouri, spaţiu  
consiliere individuală, spaţiu activităţi  
centru, hol primire, 2 grupuri sanitare)

80.000 euro
a) Spaţiu (intreţinere) 200 

b) Logistică

b) Logistică
Dulapuri birou (2) 800 Materiale sanitare 500 

Birouri 1.200 Materiale curăţenie 300 
Alimente 3.000 

Scaune birou + scaune simple 2.000 Utilităţi (lumină, apă, caldură) 350 
Mobilier consiliere 1.000 Abonamente telefon şi internet 350 
Corpuri cu sertare 900 Consumabile birou 300 

Jaluzele 2.400 Teste droguri 2.250 
Linoleum, mochetă 3.000 c) Personal

Calculator cu imprimantă şi soft statistică 1.500 Coordonator centru 2.500
Conectare internet 200 Psiholog 2.000 
Materiale sanitare 500 Asistenţi sociali (2) 4.000 

Materiale curăţenie 300 
Telefon şi fax 500 
Medicamente 1.000 

Total înfiinţare 15.300 +
80.000 euro Total derulare 15.550

Centru de zi — substituţie cu metadonă: (pentru 100–150 beneficiari/lună). Are ca activitate principală tratamentul 
substitutiv şi reducerea riscurilor asociate consumului de droguri injectabile. 

ÎNFIINŢAREA SERVICIULUI DERULAREA SERVICIULUI
Costuri (RON) Costuri/lună (RON)

a) Spaţiu (comodat). Renovare 12.500
a) Spaţiu

b) Logistică
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ÎNFIINŢAREA SERVICIULUI DERULAREA SERVICIULUI
Costuri (RON) Costuri/lună (RON)

b) Logistică Produse curăţenie 200 
Un sistem de supraveghere TV — 4 camere 

cu stocare informaţie 12.500 Birotică şi papetărie 250 

Sistem de alarmă 2.500 Butelii 19 litri apă (15) 525 
Dozator apă potabilă 500 Mănuşi sterile (60) 102
Canapea consultaţii 800 Prezervative (3.000) 7.500

Scaun fix (5) 250 Teste de urină (100) 3.400
Bancă aşteptare exterior (3) 900 Pahare unică folosinţă (4.800) 480

Scaun ergonomic 150 Pahare recoltare urină (100) 1.250
Aparate aer condiţionat (2) 3.200 Colectoare produse biologice (50) 30

TV mural 3.000 c) Medicamente
Dulap medicaţie urgentă 300 Metadonă 16.000 

Computer 2.000 Buprenorfină cu naloxonă (suboxon) 7.315 
Frigider 700 Naltrexonă 5.040 

Imprimantă 500 d) Personal
Butelii 19 litri apă (iniţial, 15) 525 Asistente medicale (2) 4.000 

Seringi unică folosinţă cu ac (100) 170 Personal intreţinere spaţiu 300 
Echipament medical de protecţie (4) 2.400 Coordonator: medic 2.000 

Medicaţie simptomatică 1.000 Medic 2.000 
e)Materiale promovare Psiholog 2.000 

Fluturaşi centru metadonă (1.200) 1.800 Asistent social 2.000 
Pliante metadonă (600) 900

Total înfiinţare 46.595 Total derulare 54.392

Sursa: Centrul de substituţie cu metadonă, Centrul de Asistenţă Integrată a Adicţiilor — C.P.E.C.A., sector 5.

Secţie de dezintoxicare

ÎNFIINŢAREA SERVICIULUI DERULAREA SERVICIULUI
Costuri (RON) Costuri/luna (RON)

a) Spaţiu (5 saloane, birou, 2 camere consili-
ere, sală de mese, 3 grupuri sanitare, spaţiu 

activitati de grup)

(comodat/în 
spital)

a) Spaţiu 200 

b) Logistică

b) Logistică Medicamente
Paturi (10) 10.000 Materiale sanitare 500 

Lenjerie 1.500 Materiale curăţenie 300 
Perne (10) 2.000 Alimente 4.000 

Noptiere (10) 2.000 Utilităţi (lumină, gaze, apă, căldură) 700 
Dulap medicaţie urgentă 300 Abonamente telefon şi internet 350 

Scaune (20) 1.200 Consumabile birou 300 
Dulapuri birou (2) 800 Teste droguri (plăcuţe 10 teste) 5.500 

Birou 400 c) Personal
Corp cu sertare 300 Medic 2.500

Linoleum, mochetă 3.000 Asistente medicale (2) 4.000
Jaluzele 2.400 Infirmieră 1.500

Calculator cu imprimantă şi soft statistică 1.500 Psiholog 2.500
Triaj meter (test droguri) 6.000 Asistent social 2.500 

Mese (sală de mese) 1.600 
Personal intreţinere (curăţenie, instalator) 2.000 RONFeţe de masă 160 

Telefon şi fax 500 
Conectare internet 200 

Televizor mural 3.000
Bănci aşteptare 900

Grup sanitar (amenajare) 2.000 RON
Total înfiinţare 39.760 Total derulare 17.800 RON
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Serviciu outreach — schimb de ace. Centru fix de schimb de seringi
Costuri estimative ale centrului de schimb de seringi:

Materialele (seringi, apă distilată, tampoane cu alcool, lioton) — 6.900,3 RON/lună;  •
Salariile personalului din centru — 9.418 RON.  •

Centrul are 2 peer-educators (educatori între egali), un asistent medical, un psiholog şi un educator de sănătate. 
Medicul este part-time, respectiv este angajat în serviciul de outreach şi vine la centru când este nevoie.

Costul unui beneficiar la o sesiune outreach: 76 RON (seringi, apă distilată, tampoane cu alcool, lioton) cumulat cu 
costul personalului outreach şi a transportului. 

Centru vocaţional
Proiect pilot, având costuri calculate pentru un număr de 10 beneficiari, pentru o perioadă de 9 luni, dintre care 7 luni 
de funcţionare efectivă — furnizare de servicii.

TIPUL DE COSTURI SUMA ÎN RON
Achiziţii 21.069 RON

Amenajare 1.500 RON

Constituirea echipei 3.500 RON 
activitatea este parte din constituirea tuturor echipelor terapeutice

DEZVOLTAREA DE PROCEDURI  
(multiplicare materiale informative) 2.000 RON

Masa de prânz beneficiari Servicii catering: 8 RON/zi/beneficiar
total: 13.440

Activităţi culturale şi sportive

– activităţi sportive: 170 RON/săpt./10beneficiari
total:4.760 RON

– activităţi culturale: 10 RON/săpt./beneficiari
total:2.800 RON

– tabere terapeutice: 100RON/tabără/beneficiari
total:2.000 RON

Servicii de suport 2 specialişti/2.000 RON/lună
total: 28.000 RON

BUGET TOTAL 79.069 RON

Centru de zi
Centrul de zi acordă servicii de asistenţă în regim ambulatoriu pe o perioadă de 8 ore, oferind activităţi alternative.

ÎNFIINŢAREA SERVICIULUI DERULAREA SERVICIULUI
Costuri (RON) Costuri/lună (RON)

a) Spaţiu (comodat)
a) Spaţiu 200 

b) Logistică
b) Logistică Materiale sanitare 500

Computere (2) 3.000 Materiale curăţenie 300
Flip-chart 350 Utilităţi (lumină, gaze, apă, căldură) 700
Casetofon 500 Abonamente telefon şi internet 350

Aparat foto 700 Consumabile birou 300
Birouri (2) 800

Scaune (15) 900
Dulapuri cu două uşi (2) 400

Saltele 800 c) Personal
Mochetă 1.400 Coordonator proiect 2.500

Perne (10) 300 Asistent proiect 2.000
Instrumente muzicale simple 500 Asistenţi sociali (2) 4.000

Galerii 500 Psihologi (2) 4.000
Zugrăvit camere 800 Medic (1/2 normă) 1.000
Reabilitare teren

Contabil 1.000Telefon şi fax 500 
Conectare internet 200 

Trainer 1.000
Total înfiinţare Total derulare

Sursa: Bugetul proiectului „Fii sigur ca poţi”, derulat de Fundaţia de Îngrijiri Comunitare, în colaborare cu DGAS sector 1.
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I.Profilul persoanei dependente  
de droguri

Un „portret” general al dependentului de droguri, aşa 
cum este perceput acesta de către specialiştii serviciilor 
de asistenţă în adicţii, va permite clarificarea specificului 
tulburărilor adictive şi identificarea efectelor lor în ceea 
ce priveşte utilizarea serviciilor disponibile. Astfel, per-
soana dependentă de drog manifestă:

ambivalenţă privind încetarea consumului; •
negarea problemelor cauzate de consum sau a  •

severităţii acestora;
discomfort privind identitatea sa ca persoană aflată  •

în recuperare;
mare capacitate de manipulare a celor din jur; •
pasarea responsabilităţii privind consumul (de obi- •

cei, „anturajul este de vină” sau mama, dealer-ul etc.);
toleranţă scăzută la frustrare; •
senzaţia că poate controla consumul (că se poate  •

lăsa dacă îşi propune);
tendinţe depresive (mai ales dupa instalarea absti- •

nenţei şi după recăderi);
comportamente permisive ale familiei; •
abandon şcolar; •
conflicte privind programul de muncă; •
abandonarea locului de muncă; •
comportament delincvent. •

II. Persoanele intervievate

Am realizat 15 interviuri şi două focus-grupuri (a câte 
7 persoane), cu consumatori de droguri având vârste 
cuprinse între 20 şi 35 ani, care se aflau în perioada de 
dezintoxicare sau în perioada imediat următoare dez-
intoxicării (aflaţi în evidenţa serviciilor de post-cură 
de tip drog-zero sau a serviciilor de menţinere de tip 
substitutiv). 

III.Descrierea serviciilor  
pe care le primesc

Serviciile pe care le primesc sunt:

A. Pentru programe de tip drog-zero 
(abstinenţă totală)

Dezintoxicarea •
Constă în realizarea procedurilor specifice pentru 

depăşirea simptomelor sevrajului fizic şi include perioada 
de timp necesară ajustării fiziologice la lipsa drogului.

Consilere şi terapie individuală şi de grup •
Psihoterapia individuală abordează problema depen-

denţei psihologice, prevenirea recăderii, creşterea nivelului 

3.4. Perspectiva beneficiarilor
motivaţional, dezvoltarea personală. Menţionăm că în 
dependenţa de droguri, dependenţa fizică este depăşită 
cu o relativă uşurinţă, în timp de 7–21 de zile, în timp ce 
dependenţa psihologică constituie principalul factor al 
recăderii, putând persista o perioadă nelimitată, chiar ani 
de zile.

Consiliere şi orientare vocaţională •
Consilierea vocaţională şi medierea pentru reinte-

grare profesională identifică şi facilitează dezvoltarea de 
abilităţi necesare în demersurile pentru obţinerea unui 
loc de muncă adecvat, şi în funcţie de caz, orientează 
către calificare şi reconversia profesională.

Realizarea de contacte şi asigurarea medierii •  cu 
persoanele de referinţă şi/sau suport din mediul de viaţă 
al consumatorului de droguri; părinţi, prieteni, fraţi, alte 
rude apropiate.

Consilierea persoanelor de suport •  în vederea faci-
litării readaptării consumatorului de droguri la mediul 
social din care provine.

Colaborarea cu autorităţile publice locale •  din zona 
administrativ-teritorială în care domiciliază consuma-
torul de droguri, în vederea monitorizării cazului după 
încheierea tratamentului postcură; 

B. Programe de substituţie  
cu metadonă

Tratament psihiatric; •
Tratament ambulatoriu şi internare cu substituţie  •

cu metadonă (nivel toleranţă: high/low treshold);
Consiliere psihologică •
Asistenţă socială; •

IV.Temele de discuţie  
în cadrul interviurilor

Cum ar trebui să fie viaţa dumneavoastră pentru a  •
fi mulţumit?

Care sunt problemele principale cu care vă  •
confruntaţi?

Care a fost primul contact cu institutia X? ( sa poves- •
teasca cu detalii). Ce aţi simţit? 

Ce senzaţie v-a creat contactul cu oamenii din acea  •
instituţie? 

Cum apreciaţi calitatea fucţionării activităţii din  •
instituţia cu care aveti legătura?

Care ar fi după părerea dumneavoastră punctele  •
tari ale activităţii acestei instituţii? Dar punctele slabe ? 

Ce aţi face voi pentru a îmbunătăţi activitatea  •
instituţiei?

Cum vi se par angajaţii?  •
Care ar fi serviciile de care aţi avea nevoie? Cine ar  •

trebui să vi le ofere?
În prezent, cine vă ajută; cum şi cu ce? •



64 plan de serviciii comunitare în domeniul adicţiilor la nivelul municipiului bucureşti

V. Concluziile din perspectiva 
beneficiarilor

Persoanelor intervievate li s-a explicat că se doreşte o 
îmbunătăţire a situaţiei serviciilor existente sau dezvol-
tarea de noi servicii.

Discuţiile au pornit de la întrebările de mai sus şi s-a 
urmărit ca fiecare persoană să îşi exprime punctul de 
vedere.

Probleme cu care se confruntă
Insuficienţa resurselor materiale şi finaciare cauzate  •

în special de achiziţionarea drogului, (pierderea locului 
de muncă, datorii realizate în perioada de consum, etc);

Condiţii de locuire inadecvate (o parte dintre bene- •
ficiari reclamă faptul că au pierdut foarte mulţi bani care 
au condus la pierderea locuinţei sau schimbarea ei pe 
una mai puţin adecvată);

Probleme de sănătate specifice (infectare cu virus  •
hepatic C, probleme cardiace şi vasculare datorate injec-
tării (perforarea venelor), dermatologice şi de sănătate a 
dentiţiei;

Indiferenţa personalului medical faţă de nevoile cu  •
care se confruntă;

Accesibilitate scazută la serviciile de substituţie cu  •
metadonă, deoarece sunt doar două tipuri de astfel de 
servicii la nivel de Bucureşti. Ei reclamă faptul că uneori, 
consumatorii de droguri sunt acceptaţi pe criterii cliente-
rale şi nu după nevoile lor reale. Mai mult, beneficiază de 
tratament diferit în cadrul aceleiaşi secţii;

Un alt aspect important pe care îl reclamă este fap- •
tul că este dificil să se prezinte zilnic să-şi ia tratamentul 
cu metadonă în condiţiile în care au un loc de muncă. Ei 
solicită un acces mai uşor la tratamentul cu metadonă, 
deşi cunosc că pot exista efecte secundare de tipul trafic 
cu metadonă pe piaţa neagră;

Atitudinea lipsită de grijă şi dispreţuitoare mani- •
festată de personalul medical auxiliar, care se constituie 
într-un „ecou al comunităţii”;

Discriminarea de care au parte la nivelul comunită- •
ţii în care trăiesc: ei reclamă că vecinii, colegii de servici 
(aceia care ştiu) îi privesc ca pe nişte infractori de care 
trebuie să se ferească şi tot timpul sunt suspectaţi că 
ar fi săvârşit orice lucru negativ care se întamplă acolo. 
Consumatorii de droguri intervievaţi recunosc că au 
săvârşit şi infracţiuni, dar nu sunt de acord să fie trataţi în 
continuare aşa atunci când ei au urmat o cură de dezinto-
xicare şi urmează un tratament de prevenirea recăderilor 
sau un tratament de substituţie. Este momentul în care ei 
au luat o hotărâre şi sunt uşor influenţabili atunci când li 
se sabotează încrederea;

Accesul limitat la tratament pentru bolile asoci- •
ate consumului de droguri, în special la tratamentul cu 
interferon pentru hepatita de tip C; sunt plimbaţi de la un 
spital la altul şi de multe ori li s-a spus că sunt alţii mai în 
nevoie decât ei, că nu „strică” tratamentul pe ei;

Există extrem de puţine servicii de tipul comuni- •
tăţii terapeutice, acesta fiind o alternativă solicitată de 
mulţi dintre ei, să se retragă într-un loc unde să nu se mai 
întâlnească cu drogul;

Etichetarea din partea comunităţii este accentuată  •
şi de abuzul poliţiştilor, care îi hărţuiesc şi îi arestează ade-
sea pe consumatori, chiar şi pentru deţinerea de seringi;

Presiunile suportate din partea poliţiştilor, în vede- •
rea identificării traficanţilor;

Lipsa de informare privind serviciile de asistenţă  •
disponibile;

Insuficienţa serviciilor care să ofere oportunitatea  •
unor activităţi recreative, pentru perioada de după dez-
intoxicare (săli de sport, saună etc.); 

Disponibilitatea imediată şi permanentă a unor  •
servicii de suport psihologic ar fi necesară pentru a veni 
în întâmpinarea caracterului fluctuant al motivaţiei pen-
tru abstinenţă a toxicomanilor;

Lipsa unor activităţi recreative, „care să umple tim- •
pul”, în timpul tratamentului de dezintoxicare.



Recomandări legate de resursele 
disponibile

Completarea schemelor de personal ale instituţii- •
lor care oferă servicii în adicţii

Alocarea de fonduri pentru testarea rapidă a pre- •
zenţei drogului în organism, importantă pentru moni-
torizarea adecvată a evoluţiei beneficiarilor (mai ales 
în cazul serviciului de Probaţiune, arestul poliţiei, dar şi 
pentru celelalte tipuri de servicii)

Dotarea diferitelor servicii cu softuri de statistică,  •
pentru o identificare adecvată a dimensiunilor şi specifi-
cului acestui fenomen, la nivelul comunităţii.

Alocarea de fonduri pentru dotarea logistică a ser- •
viciilor existente şi motivarea financiară a specialiştilor.

Recomandări legate de comunicare/
articulare între servicii 

Pentru ca C.P.E.C.A. să-şi poată exercita în realitate  •
funcţiile prevăzute prin reglementările legale, în special 
cele de evaluare şi management de caz, aceste centre ar 
trebui să-şi creeze reţele proprii cu furnizori de servicii, 
care să funcţioneze după modelul propus de legislaţie.

Promovarea serviciilor de evaluare şi manage- •
ment de caz (C.P.E.C.A.) ca porţi de intrare în sistem, 
pentru decongestionarea serviciilor „cu tradiţie” (Secţia 
XVI Dezintoxicare din cadrul Spitalului de Psihiatrie 
Al.Obregia, C.S.M. 4), care primesc uneori beneficiari 
nepotriviţi pentru serviciile pe care le oferă, atunci când 
aceştia se internează prin Camera de Gardă şi nu sunt 
evaluaţi, irosind astfel resurse şi facilitând excluderea 
beneficiarilor din sistem.

Crearea unui sistem unic de referiri în cadrul sis- •
temului de servicii în adicţii, care să permită atât res-
pectarea cadrului legislativ actual, cât şi continuitatea 
tratamentului pentru beneficiarii diferitelor servicii.

Crearea unui sistem de referiri dinspre sistemul de  •
asistentă medicală primară către sistemul de servicii pen-
tru consumatorii de droguri injectabile(CDI);

Realizarea de campanii de sensibilizare şi infor- •
mare a personalului medical din cadrul sistemului medi-
cal general, cu privire la fenomenul adicţiilor.

Realizarea de sesiuni informative cu poliţiştii, în  •
vederea îmbunătăţirii percepţiei lor cu privire la depen-
denţii de droguri injectabile.

Organizarea de întâlniri trimestriale a furnizorilor  •
de servicii în adicţii, pentru ameliorarea problemelor 
legate de comunicare, a aspectelor tehnice şi a dificultă-
ţilor întâmpinate în aplicarea sistemului de referiri con-
stituit, precum şi pentru găsirea modalităţii de a creşte 
calitatea serviciilor oferite.

Cresterea accesibilităţii serviciilor existente prin  •
promovarea lor la nivelul serviciior medicale şi a insti-
tuţiilor care intră în contact cu consumatorii de droguri 
injectabile.

Recomandări legate de calitatea 
serviciilor

Specializarea şi formarea continuă a profesionişti- •
lor care activează în domeniu; iniţierea unor programe 
de formare pentru alte categorii de personal medical, 
care nu este implicat în mod direct în asistenţă: medici 
psihiatri de la diverse spitale, medici din cadrul secţiilor 
infecţioase, medici de la secţiile de urgenţă, medici de 
familie care dau trimiteri);

Stabilirea unor principii consistente în acordarea  •
serviciilor de evaluare şi management de caz în cadrul sis-
temului de asistenţă integrată pentru persoanele depen-
dente de droguri şi respectarea lor de către toţi furnizorii 
de servicii . În mod legal, persoanele consumatoare de 
droguri ar trebui primite în cadrul oricărui serviciu de 
asistenţă (cu excepţia urgenţelor) în baza unei trimiteri şi 
evaluări din partea C.P.E.C.A. Reprezentanţii furnizorilor 

4. RECOMANDĂRI ŞI PROPUNERI
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de servicii medicale au relevat faptul că sistemul medical 
acceptă pacienţi în baza trimiterilor medicilor de fami-
lie pentru că aşa funcţionează sistemul lor. Acest fapt 
determină primirea pacienţilor şi „escaladarea” fazei de 
evaluare şi a sistemului de referiri pe care încearcă să-l 
implementeze C.P.E.C.A.

Supervizarea specialiştilor în adicţii pentru creşte- •
rea calităţii serviciior;

Formarea personalului medical care intră în con- •
tact cu consumatorii de droguri injectabile, în ceea ce 
priveşte patologia consumului de droguri.

(De exemplu: Lipsa cunoştinţelor legate de patologia 
consumului de droguri — în primul rând dependenţa 
de heroină, apoi efectele şi interacţiunile metadonei cu 
alte medicamente — şi a informaţiilor despre cazurile 
de pacienţi toxicomani au ca efect implicarea minimă a 
medicilor de alte specializări din cadrul serviciilor medi-
cale externe, din teamă de a nu comite o eroare medi-
cală ( vezi cazul femeilor însărcinate dependente de 
heroină).

Recomandari legate de structurarea 
inadecvată/lipsa unor structuri în 
cadrul sistemului de servicii

Suplimentarea capacităţii instituţionale a orga- •
nizaţiilor abilitate să intervină în reducerea cererii de 
droguri;

Alocarea de fonduri pentru înfiinţarea de servicii  •
suplimentare de outreach, dezintoxicare şi servicii de 
substituţie cu metadonă cu criterii reduse de includere 
în program;

Se recomandă diversificarea serviciilor care au ca  •
scop reintegrarea socială (grupuri terapeutice cu paci-
enţii şi cu părinţii, excursii cu pacienţii, activităţi educa-
tive — lectură, informare prin intermediul internetului, 
activitati sportive).

Dezvoltarea unor programe de substituţie care să  •
folosească alte substanţe în afara metadonei, cum ar fi 
buprenorfina.

Înfiinţarea de noi servicii de reintegrare profe- •
sională şi de asistenţă terapeutică după tratamentul 
psihiatric;

Separarea, în cadrul spitalelor, a secţiilor destinate  •
consumatorilor de droguri injectabile (CDI) de cele des-
tinate pacienţilor cu tulburări psihiatrice (amestecul lor 
este nociv pentru ambele categorii de pacienţi, iar paci-
enţii cu tulburari psihiatrice sunt asistaţi de multe ori pri-
oritar, în detrimentul C.D.I.)

Înfiinţarea următoarelor tipuri de servicii care nu  •
s-au regăsit în evaluarea sistemului de asistenţă: 

Terapie ocupaţională pentru pacienţi;   –
Screening boli infecţioase.  –
Necesitatea înfiinţării unui centru fix de schimb   –
de seringi, mai ales în Ferentari.
Serviciu de preluare a persoanelor H.I.V. pozitiv   –
sau consumatorii de droguri injectabile cărora le 

expiră ordinul de reţinere sau mandatul de ares-
tare şi sunt eliberaţiş
Înfiinţarea unui centru de criză, care să facă tre-  –
cerea de la sistemul medical de urgenţă la siste-
mul de servicii în adicţii.
Înfiinţarea servicii de tipul comunităţii terapeutice  –

Probleme legate de legislaţia 
aferentă (aplicabilitate/
funcţionalitate)

Ar fi necesară impunerea de către instanţa de jude- •
cată a obligaţiei de a urma tratament în vederea dezin-
toxicării în cazul consumatorilor de drog depistaţi pe 
perioada procesului penal;

De asemenea, este importantă şi necesar de reali- •
zat o modificare a prevederilor Codului Penal, în sensul 
de de a crea un mecanism care să permită instanţei de 
judecată impunerea obligaţiei de dezintoxicare şi de par-
ticipare la diferite programe de reintegrare a persoanei 
supravegheate, dacă în cursul supravegherii este depis-
tat un consum de drog.

Ar fi necesar să se facă o distincţie între „micul tra- •
fic” şi „marele trafic”, în ceea ce priveşte pedepsele pre-
văzute pentru astfel de infracţiuni, această delimitare 
permiţând aplicarea mai multor pedepse neprivative de 
libertate în cazul consumatorilor de droguri. Ar fi însă 
indicat ca, în cazul în care instanţa dispune suspenda-
rea executării pedepsei sub supraveghere, să impună 
în sarcina condamnatului şi obligaţia de a se supune 
măsurilor de control şi tratament, în special în scopul 
dezintoxicării.

Clarificarea neconcordanţelor privind cele două  •
sisteme legislative care guvernează acordarea de asis-
tenţă psihiatrică pentru C.D.I.: legile privind asistenţa 
consumatorilor de droguri şi legile cu privire la asistenţa 
sănătăţii mentale, psihiatrice.

Revizuirea reglementărilor legale cu privire la deţi- •
nerea de metadonă, pentru a evita abuzurile poliţiştilor 
faţă de beneficiarii tratamentului substitutiv ambu lato-
riu.

Crearea unor reglementări privind tratamentul  •
sub stitutiv pentru minori.

LECŢII ÎNVĂŢATE

Această activitate de evaluare şi identificare a aspecte-
lor funţionale şi disfuncţionale din cadrul sistemului de 
asistenţă pentru persoanele dependente de droguri a 
însemnat pentru echipa proiectului o provocare conti-
nuă având la bază o muncă, un efort care a fost deseori 
îngreunat de sistemul însuşi (medical, social, etc). Când 
spunem asta ne gândim la relaţiile inter-instituţionale, 
la caracterul de pionerat al acestei evaluări, la noutatea 
fenomenului consumului de droguri pentru ţara noastră 
şi legislaţei aferente.
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Printre provocările pe care le-am întâmpinat în acest 
context, vă enumerăm pe cele care ne-au ajutat să întele-
gem mai bine chiar munca noastra de evaluare a acestor 
servicii şi de care dumneavoastră trebuie să ţineţi cont 
atunci ca veţi dori să iniţiaţi o activitate similară la nivelul 
comunităţii din care faceţi parte :

Lipsa de transparenţă financiară. Aspectele finan- •
ciare sunt întotdeauna o problemă delicată. Opacitatea 
în privinţa acestora s-ar putea datora unei mentalităţi 
învechite ce ţine de lipsa de încredere privind persoane 
din afara instituţiei care ar putea utiliza în scop negativ 
datele oferite afectând imaginea acesteia.

Rezistenţa la schimbare se manifestă la toate nive- •
lurile şi este „pusă în practică” prin modalităţi precum: 
pasarea responsabilităţii, pasivitate, ignoranţă cu privire 
la modificările legislative, orgolii profesionale.

Dincolo de cadrul legal şi formal, specialiştii sunt  •
dispuşi să coopereze pentru beneficiarii lor şi să facă paşi 
concreţi către articularea unei reţele de servicii, cu scopul 
eficientizării activităţii lor.

Succesul unui proiect în parteneriat este condiţio- •
nat de calitatea şi funcţionalitatea relaţiei dintre parte-
neri şi de susţinerea conducerilor instituţiilor implicate. 
Este important ca să fie bine definite obiectivele partene-
riatului şi să se stabilească o viziune comună asupra acti-
vităţilor care vor fi derulate împreună pentru a elimina 
orice discrepanţe şi disfuncţionalităţi ulterioare.

O etapă care precede realizarea evaluării şi care  •
conditionează, de asemenea, eficienţa acesteia este 
„pregătirea terenului”. Aceasta pregătire presupune con-
tactarea conducerii organizaţiei de către persoane aflate 
la acelaşi nivel (ca statut, influenţă — în cazul proiectu-
lui de faţă, de către membrii grupului de consultanţă), 
pentru a clarifica obiectivele evaluării şi diminuarea 
reticenţelor.

Factorii de decizie de la nivel superior trebuie să se  •
implice în mod direct, ci nu prin reprezentanţi delegaţi, 
fără putere de decizie, ceea ce poate afecta comunicarea 
cu instituţia respectivă şi impactul proiectului.

Pornind de la analiza sistemului de asistenţă inte-
grată de la nivelul Municipiului Bucureşti, s-a urmărit 
şi identificarea problemelor cu care se confruntă acest 
sistem la nivelul judetului Iaşi şi Cluj, având în vedere 
specificul consumului de substanţe la nivelul fiecărei 
locaţii.

Dezarticulările sistemului şi propuneri  
de soluţionare la nivelul Municipiului Cluj

Tipologia consumului de droguri
Consum de alcool; •
Consum de medicamente cu alcool (derivaţi de  •

codeină ca de exemplu Tusin forte, vodcă amestecată cu 
Dormicum etc);

Marijuana; •
Solvenţi volatili; •
Barbiturice; •
Pentazocină (fortral). •

Cauze ale dezarticulării sistemului de asistenţă 
integrată pentru persoanele dependente de 
droguri la nivelul municipiului Cluj

Servicii relativ puţine cu privire la reinserţia  •
socio-profesională a persoanelor dependente de sub-
stanţe psiho-active (în special de alcool).Se întâmpină 
dificultăţi  la angajare atunci când persoana nu este asi-
gurată medical pentru că nu dispune de venituri.

Soluţie: Serviciul de Protecţie Socială Cluj-Napoca 
a propus pentru aceia care nu au venituri posibilitatea 
de a beneficia de venitul minim garantat conform legii 
416/2001. În baza acestei legi, persoana devine asigurată 
medical în mod automat şi poate accesa serviciile medi-
cale în vederea angajării.

În ceea ce priveşte accesul la servicii de instruire şi 
reconversie profesională, C.P.E.C.A. — Cluj poate asi-
gura persoanelor dependente, prin parteneriatul cu 
A.J.O.F.M. — Cluj, cursuri de pregătire, participări la târ-
guri de locuri de muncă.

Obstacole privind clarificarea situaţiei juridice a  •
persoanelor dependente de alcool (obţinerea actelor de 
identitate).

Soluţie: Colaborări cu instituţiile publice specializate: 
Serviciul de Evidenţă Informatizată a Populaţiei — Cluj 
Napoca, Servicul de Stare Civilă şi C.P.E.C.A. — Cluj, care 
poate facilita furnizorilor privaţi care au beneficiari per-
soane dependente de substanţe psiho-active obţinerea 
actelor de identitate necesare reintegrării sociale.

Lipsa de informare a tuturor furnizorilor de servi- •
cii despre reglementările legale în vigoare din domeniul 
asistenţei persoanelor dependente de droguri. O parte 
dintre specialişti nu cunosc procedurile de aplicare/meto-
dologia privind asigurarea asistenţei acestor persoane.

Soluţie: În baza acestor aspecte, s-a propus iniţierea 
unor programe de formare pentru alte categorii de per-
sonal medical care nu sunt implicate în mod direct în 
asistenţă: medici psihiatri de la diverse spitale, medici 
din cadrul secţiilor de infecţioase, medici de la secţiile de 
urgenţă, medici de familie care dau trimiteri.

S-au remarcat dificultăţi în funcţionalitatea siste- •
mului de referiri inter-instituţional. O cauză posibilă a 
acestora poate fi lipsa de condiţionare de orice fel a aces-
tor beneficiari de a urma programe de terapie si trata-
ment pentru persoanele dependente.

Soluţie: Anumite reglementari legislative care să con-
diţioneze aceşti beneficiari să participe la programe inte-
grate de tratament privind diferitele tipuri de dependenţe. 
Mai specific, introducerea obligativităţii pentru persoa-
nele surprinse că au condus sub influenţa drogurilor ile-
gale/alcoolului, de a urma un program de consiliere.

Dezarticulările sistemului şi propuneri  
de soluţionare la nivelul Municipiului Iaşi
Un aspect particular în judeţul Iaşi este specificul consu-
mului: majoritatea persoanelor asistate consumă alcool. 
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La nivelul penitenciarului Iaşi există în medie/lună 50 de 
persoane cu antecedente de consum droguri de mare 
risc (cocaină, marijuana, heroină, I.V.) şi benzodiazepine. 
Consumatorii drogurilor de mare risc sunt de obicei per-
soane care au iniţiat un consum în afara ţării, urmând 
uneori şi o cură de dezintoxicare acolo. Pe de altă parte, 
consumatorii de marijuana şi extasy din Iaşi nu accesează 
serviciile existente.

Serviciile oferite în domeniul adicţiilor sunt destul de 
bine articulate, la nivelul municipiului Iaşi. 

Astfel, în cadrul penitenciarului Iaşi, cei care se  •
declară consumatori sunt incluşi în programe de sub-
stituţie cu metadonă, în programe educative, sunt asis-
taţi în caz de sevraj sau supradoză, se face distribuţie de 
prezervative (reducerea riscurilor). C.P.E.C.A. — Iaşi este 
informat privind situaţia consumatorilor. De asemenea, 
se colaborează în cazul deţinuţilor care se aflau înainte de 
privarea de libertate în evidenţa C.P.E.C.A. — Iaşi. O nece-
sitate care se evidenţiază însă din perspectiva acestei 
instituţii este înfiinţarea unui serviciu de preluare pentru 
persoanele dependente de droguri care sunt eliberate 
din penitenciar şi se reîntorc în mediul care favorizează 
consumul.

Asociaţia Cluburilor Alcoolicilor în Recuperare  •
oferă servicii de postcură şi reintegrare socială pentru 
persoane dependente de alcool, în cadrul unui centru 
rezidenţial cu o capacitate de 6 locuri. Asociaţia cola-
borează pentru componenta de tratament medical cu 
Spitalul Socola, de la care preia majoritatea beneficiarilor. 
De asemenea, o parte dintre beneficiari sunt referiţi de 
către Centrul Diecezan Caritas Iaşi, biroul Anti-Drog, care 
acordă servicii de consiliere individuală pentru tinerii 
consumatori ocazionali de droguri şi pentru cei depen-
denţi, precum şi asistenţă socială pentru familiile aces-
tora. Deşi mai puţin productivă, colaborarea cu Fundaţia 

Catharsis a evidenţiat nevoia de formare, specializare a 
profesioniştilor din domeniul social pe problematica vio-
lenţei domestice, foarte frecvent asociată cu consumul 
de alcool. De asemenea, este evidentă, pe de o parte 
necesitatea susţinerii financiare a unui astfel de centru 
rezidenţial, în care sunt alocaţi pentru un beneficiar circa. 
200 euro pe lună, precum şi necesitatea înfiinţării de cen-
tre similare, dată fiind capacitatea foarte redusă în raport 
cu cererea acestor servicii.

Alte propuneri care au fost menţionate pentru ameli-
orarea şi dezvoltarea serviciilor pentru adicţii din judeţul 
Iaşi sunt:

Înfiinţarea de comunităţi terapeutice pentru per- •
soane dependente de alcool;

Constituirea unui centru rezidenţial de scurtă  •
durată (găzduire pentru o perioadă limitată de timp) 
pentru persoanele care participă la grupurile de trata-
ment sau la grupurile A.A., cum sunt cele desfăşurate în 
cadrul Organizaţiei Solidaritate şi Speranţă;

Necesitatea desfăşurării unor campanii de sensibi- •
lizare, în mod special în rândul medicilor de familie, care 
ezită să refere cazurile de consum şi dependenţă către 
sistemul de servicii specific;

Intensificarea activităţilor de prevenire, în mod spe- •
cial sub forma activităţilor alternative de timp liber — o 
soluţie în acest sens este transformarea „activităţilor edu-
cative” ale diriginţilor din „recomandate” în „obligatorii”, 
astfel încât elevii să beneficieze în mod real şi consistent 
de aceste activităţi;

Necesitatea dotării serviciilor de urgenţă cu teste  •
pentru depistarea consumului de droguri;

Necesitatea realizării de campanii extinse, care să  •
vizeze educarea cu privire la fenomenul de dependenţă, 
problematica stigmei şi etichetării, promovarea şi creşte-
rea accesibilităţii la serviciile existente.



Acord de asistenţă medicală, psihologică şi soci-1. 
ală: document în baza căruia consumatorul de droguri 
este inclus în programul integrat de asistenţă şi care 
cuprinde drepturi şi obligaţii ale acestuia;

Agonist2. : substanţa care prin acţiunea sa la nivelul 
receptorilor neuronali produce efecte similare celor ale 
drogului de referinţă (ex: metadona);

Antagonist3. : substanţa care prin interacţiunea cu 
receptorii neuronali diminuează sau anulează efectele 
drogului de referinţă sau inhibă acţiunea acestuia;

Afecţiuni asociate consumului4. : afecţiuni medi-
cale datorate şi/sau coexistente consumului de droguri;

Ambivalenţă5. : prezenţa simultana în relaţie cu ace-
laşi obiect a unor tendinţe, atitudini şi sentimente opuse 
(în cazul nostru, dorinţa de a consuma şi cea de a opri 
consumul)

Buprenorfina (Subutex)6. : agonist parţial opioid 
şi puternic antagonist este un analgezic puternic care 
administrat o data pe zi blochează simptomatologia de 
sevraj.

Caz7. : persoană care se adresează pentru acordarea 
de servicii unui furnizor din circuitul integrat, în cursul 
unui an calendaristic;

Circuit integrat de asistenţă8. : a consumatorilor şi 
a consumatorilor dependenţi de droguri — totalitatea 
programelor integrate de asistenţă asigurate consuma-
torilor şi consumatorilor dependenţi în vederea amelio-
rării stării de sănătate în sensul bunăstării fizice, psihice şi 
sociale a individului.

Circuit terapeutic9. : ansamblul de programe tera-
peutice aplicate consumatorului dependent de droguri 
în mod complex, multidisciplinar, multisectorial şi conti-
nuu, având ca scop ameliorarea stării de sănătate;

Consumator10. : persoana care îşi administrează 
sau permite să i se administreze droguri, în mod ilicit, 

prin înghiţire, fumat, injectare, prizare, inhalare sau alte 
căi prin care drogul poate ajunge în organism;

Consumator dependent11. : consumatorul care, ca 
urmare a administrării drogului în mod repetat şi sub 
necesitate ori nevoie, prezintă consecinţe fizice şi psihice 
conform criteriilor medicale şi sociale;

Decese datorate consumului12. : decese rezultate fie 
direct, ca urmare a consumului, fie indirect, ca urmare a 
comportamentelor determinate de consumul de droguri;

Dependenţă de droguri13. : nevoia imperioasă sau 
persistentă de a continua consumul drogului, în scopul 
obţinerii unei stări de bine sau pentru a evita starea de 
rău generată de întreruperea acestuia;

Dezintoxicare14. : ansamblu de proceduri medicale 
necesare depăşirii simptomelor sevrajului fizic şi include 
perioada de timp necesară ajustării fiziologice la lipsa 
drogului.

Diagnostic dual15. : coexistenţa diagnosticului de 
tulburare mintală cu cel de consum de droguri;

Intoxicaţie acută16. : o stare tranzitorie prezentă la 
scurt timp de la utilizarea drogului cu apariţia efectelor 
specifice care pot fi detectate prin metode de evaluare 
medicală;

Manager de caz17. : persoana din cadrul centrului 
de prevenire, evaluare şi consiliere care coordonează, 
planifică şi monitorizează serviciile de asistenţă medicală, 
psihologică şi socială în raport de necesităţile individuale 
ale consumatorului;

Metaboliţi18. : substanţele ce apar în organism după 
consumul unui drog, ca urmare a proceselor suferite de 
acesta în organism, şi care pot persista o perioadă înde-
lungată de la consumul ultimei doze de drog;

Metadonă (Sintalgon)19. : derivat de opiaceu, 
in hibă căile ascendente de transmitere ale durerii, dimi-
nuând atât percepţia cât şi răspunsul la durere.
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Polidependenţă20. : consumul a cel puţin două dro-
guri diferite în condiţii de dependenţă;

Plan individualizat de asistenţă (P.I.A.)21. : a con-
sumatorilor şi a consumatorilor dependenţi de dro-
guri — totalitatea serviciilor de sănătate şi a serviciilor de 
asistenţă psihologică şi socială asigurate în mod integrat 
şi coordonat persoanelor consumatoare de droguri, prin 
unităţile medicale, psihologice şi sociale, publice, private 
şi mixte;

Program psihologic şi social22. : totalitatea servicii-
lor de evaluare, consiliere şi psihoterapie individuală sau 
de grup şi a serviciilor şi măsurilor sociale, individualizate 
prin evaluare, planificare, monitorizare şi adaptare con-
tinuă pentru fiecare consumator în vederea înlăturării 
dependenţei, reabilitării şi reinserţiei lui sociale;

Program integrat de tratament (P.I.T.)23. : totali-
tatea serviciilor şi a măsurilor medicale şi psihologice 
integrate, individualizate prin evaluare, planificare, 
monitorizare şi adaptare continuă pentru fiecare consu-
mator dependent, în vederea întreruperii consumului, a 

înlăturării dependenţei psihice şi/sau fizice şi/sau a redu-
cerii riscurilor asociate consumului;

Recădere24. : Raportat la toxicomanie, termenul 
„recădere” implica reluarea mai mult sau mai puţin impor-
tantă a consumului de droguri, oricare ar fi acesta.

Reducerea riscurilor asociate consumului 25. 
de droguri (harm-reduction): politicile şi programele 
de sănătate publică a consumului de droguri care se 
concentrează mai mult pe reducerea consecinţelor 
nefavorabile(negative) ale consumului de droguri, decât 
pe eliminarea consumului sau pe abstinenţă.

Sindrom de abstinenţă26. : reacţia organismului la 
întreruperea bruscă a consumului de droguri, la adminis-
trarea de antagonist specific sau la scăderea cantităţii de 
drog faţă de care s-a instalat dependenţa;

Supradoză27. : consumul unei cantităţi de drog sufi-
cientă să determine efecte care pun viaţa în pericol;

Urgenţă28. : condiţia medicală a unui consumator 
de droguri, în legătură sau nu cu consumul, care îi pune 
în pericol viaţa; 



A.N.A.  Agenţia Naţională Antidrog

O.N.G.  Organizaţie Neguvernamentală

C.P.E.C.A.  Centrul de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog

A.L.I.A.T.  Asociaţia de Luptă Împotriva Alcoolului 
şi Toxicomaniilor

A.R.A.S.  Asociaţia Română Anti Sida

F.I.C.  Fundaţia de Îngrijiri Comunitare

C.R.E.D.  Centrul Român de Educaţie şi 
Dezvoltare

C.S.M.  Centrul de Sănătate Mintală

C.D.I.  Consumator de Droguri Injectabile

C.A.I.A.  Centrul de Asistenţă Integrată a 
Adicţiilor

D.G.A.S.P.C.  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului

D.I.I.C.O.T.  Direcţia de Investigare a Infracţiunilor 
de Criminalitate  organizată şi Terorism

A.T.I.  Anestezie Terapie Intensivă

D.G.P.M.B.  Direcţia Generală a Poliţiei Municipiului 
Bucureşti

S.A.M.B.  Serviciul de Ambulanţă a Municipiului 
Bucureşti

B.C.C.O.A.  Biroul de Combatere a Crimei 
Organizate şi Antidrog

P.I.T.  Plan Integrat de Tratament

P.I.A.  Plan Individualizat de Asistenţă

M.C.  Management de Caz

PRESCURTĂRI fOLOSITE ÎN ghID/ABREVIERI




