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PLAN DE ACȚIUNE ÎN DOMENIUL DROGURILOR LA NIVELUL JUDEȚULUI  

CARAȘ-SEVERIN  

2022-2026 
 

 

 

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

 

 

 

Obiectiv general 1:Consolidarea sistemului național de prevenire ce cuprinde totalitatea programelor, proiectelor şi intervenţiilor 

de prevenire (contextuală, universală, selectivă și indicată) adresate populaţiei generale, şcolare şi grupurilor vulnerabile, în baza 

evidenţelor ştiinţifice. 
 

Obiective specifice: 
1.1. Dezvoltarea intervenţiilor şi strategiilor contextuale și universale de prevenire adresate populaţiei generale.  

1.2. Dezvoltarea intervenţiilor şi strategiilor pentru întârzierea vârstei de debut în consumul de droguri în rândul categoriilor de vârstă 

la risc şi grupurilor vulnerabile. 

1.3. Facilitarea accesului categoriilor de persoane aflate la debutul consumului la măsuri de intervenție timpurie, în vederea evitării 

transformării consumului experimental/ocazional de droguri în consum regulat. 

1.4. Consolidarea parteneriatului cu societatea civilă. 
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Obiective specifice Activități 
Perioada de 

implementare 
Indicatori 

Termen de 

evaluare 
Responsabili 

1.1. Dezvoltarea 

intervenţiilor şi 

strategiilor 

contextuale și 

universale de 

prevenire adresate 

populaţiei generale. 

1.1.1. Realizarea de proiecte/ 

campanii locale de informare, 

conștientizare a riscurilor și 

consecințelor negative ale 

consumului de droguri și 

promovarea alternativelor sănătoase 

la consumul de droguri, adresate 

populației generale 

2022-2026 

- număr 

campanii/proiecte 

locale 

- număr activități 

- număr 

beneficiari direcți 

anual 

CPECA Caraș-Severin, 

IPJ Caraș-Severin, 

IJJ Caraș-Severin, 

IŞJ Caraș-Severin, 

DSP Caraș-Severin, DJST 

Caraș-Severin, 

Autorităţile administraţiei 

publice locale, Societatea 

civilă. 

 

1.1.2. Implementarea de proiecte/ 

campanii naționale de informare, 

conștientizare a riscurilor și 

consecințelor negative ale 

consumului de droguri și 

promovarea alternativelor sănătoase 

la consumul de droguri, adresate 

populației generale 

 

 

 

2022-2026 

- număr 

campanii/proiecte 

naționale 

- număr activități 

- număr 

beneficiari direcți 

anual 

CPECA Caraș-Severin, 

IŞJ Caraș-Severin, 

DSP Caraș-Severin, 

DJST Caraș-Severin, 

Autorităţile administraţiei 

publice locale, Societatea 

civilă. 

1.2. Dezvoltarea 

intervenţiilor şi 

strategiilor pentru 

întârzierea vârstei de 

debut în consumul de 

droguri în rândul 

categoriilor de vârstă 

la risc şi grupurilor 

vulnerabile. 

1.2.1. Realizarea la nivel local de 

proiecte/ campanii  de prevenire 

adresate categoriilor de vârstă la 

risc pentru dezvoltarea de 

comportamente adictive şi 

grupurilor vulnerabile. 

2022-2026 

- număr 

campanii/proiecte 

locale 

- număr activități 

- număr 

beneficiari direcți 

anual 

CPECA Caraș-Severin, 

IŞJ Caraș-Severin, 

DSP Caraș-Severin, 

Autorităţile administraţiei 

publice locale, Societatea 

civilă. 

1.2.2. Implementarea la nivel local 

de proiecte/ campanii naționale de 

prevenire adresate categoriilor de 

vârstă la risc pentru dezvoltarea de 

comportamente adictive şi 

grupurilor vulnerabile. 

2022-2026 

- număr 

campanii/proiecte 

naționale 

- număr activități 

- număr 

beneficiari direcți 

anual 

CPECA Caraș-Severin, 

IŞJ Caraș-Severin, 

DJST Caraș-Severin, 

DGASPC Caraș-Severin, 

Autorităţile administraţiei 

publice locale, Societatea 



3 

 

Obiective specifice Activități 
Perioada de 

implementare 
Indicatori 

Termen de 

evaluare 
Responsabili 

direcți civilă. 

1.3. Facilitarea 

accesului categoriilor 

de persoane aflate la 

debutul consumului la 

măsuri de intervenție 

timpurie, în vederea 

evitării transformării 

consumului 

experimental/ocazion

al de droguri în 

consum regulat. 

1.3.1. Dezvoltarea a măsurilor de 

intervenție timpurie pentru 

persoanele care au experimentat 

consumul de droguri 

2022-2026 

- număr activități 

- număr 

beneficiari direcți 

anual 

CPECA Caraș-Severin, 

IŞJ Caraș-Severin,     

Autorităţile administraţiei 

publice locale, Societatea 

civilă. 

1.4. Consolidarea 

parteneriatului cu 

societatea civilă 

1.4.1. Implementarea de către 

societatea civilă cu suportul 

autorităților publice de 

proiecte/campanii locale de 

prevenire 

2022 - 2026 

- număr 

campanii/proiecte 

locale 

- număr activități 

- număr 

beneficiari direcți 

anual 

Societatea civilă, 

CPECA Caraș-Severin, 

Autorităţile administraţiei 

publice locale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

Domeniul prioritar ASISTENȚA INTEGRATĂ 

Arie prioritară REDUCEREA RISCURILOR ASOCIATE CONSUMULUI DE DROGURI 
 

Obiectiv general 2: Dezvoltarea, bazată pe evidente ştiinţifice, aserviciilor şi intervenţiilor din cadrul sistemului naţional de 

asistenţă medicală, psihologicăşi socialădestinate reducerii efectelor negative asociate consumului de droguri. 
 

Obiective specifice: 

2.1. Îmbunătățirea accesului consumatorilor de droguri injectabile la servicii de prevenire, consiliere, tratament, testare și vaccinare 

HIV, HVB, HVC, TBC și altor boli asociate. 

2.2. Prevenirea supradozelor și deceselor asociate consumului de droguri  

2.3. Consolidarea parteneriatului cu societatea civilă. 

 

Obiective specifice Activități 
Perioada de 

implementare 
Indicatori 

Termen de 

evaluare 
Responsabili 

2.1. Îmbunătățirea accesului 

consumatorilor de droguri 

injectabile la servicii de 

prevenire, consiliere, 

tratament, testare şi 

vaccinare HIV, HVB, HVC, 

TBC şi altor boli asociate. 

2.1.1. Implementarea serviciilor 

de asistenţă de nivel I destinate 

consumatorilor de droguri. 

2022-2026 
- numărul și tipul 

beneficiarilor 
anual 

CPECA Caraș-Severin, 

DSP Caraș-Severin, 

Autorităţile 

administraţiei publice 

locale, Societatea civilă. 

2.2. Prevenirea 

supradozelor și deceselor 

asociate consumului de 

droguri în rândul 

persoanelor care consumă 

droguri; 

2.2.1. Implementarea de 

campanii de informare, adresate 

reţelelor de profesionişti, în 

vederea prevenirii supradozelor 

și a deceselor asociate 

consumului de droguri. 

2022-2026 

-număr campanii 

-număr beneficiari 

direcți 

anual 

CPECA Caraș-Severin, 

DSP Caraș-Severin, 

Autorităţile 

administraţiei publice 

locale, Societatea civilă. 

2.3. Consolidarea 

parteneriatului cu societatea 

civilă 

2.3.1. Implementarea de către 

societatea civilă cu suportul 

autorităților publice a 

programelor/serviciilor integrate 

pentru consumatorii de droguri. 

2022-2026 
- număr de 

programe/servicii 
anual 

CPECA Caraș-Severin, 

DSP Caraș-Severin 

Autorităţile 

administraţiei publice 

locale, Societatea civilă. 

 

 

 

Arie prioritară ASISTENȚA SPECIALIZATĂ A PERSOANELOR CARE CONSUMĂ DROGURI 



5 

 

 

Obiectiv general 3: 

Consolidarea și dezvoltarea, bazate pe evidente ştiinţifice, a intervenţiilor şi serviciilor specializate de asistenţă medicală, 

psihologică şi a celor de reintegrare socială. 

 

 

Obiective specifice: 
3.1. Facilitarea accesului persoanelor care consumă droguri la serviciile integrate de asistență medicală, psihologică și socială, în 

concordanță cu nevoile și particularitățile acestora. 

3.2. Creșterea rezilienței și reducerea stigmatizării persoanelor care consumă droguri. 

3.3. Facilitarea accesului femeilor și a grupurilor vulnerabile (persoane fără locuință, consumatori de droguri cu comorbidități psihice, 

persoane cu un istoric de consum îndelungat sau policonsum) la serviciile integrate de asistență, în funcție de particularitățile acestora. 

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

care consumă droguri.  

 

Obiective specifice Activități 
Perioada de 

implementare 
Indicatori 

Termen de 

evaluare 
Responsabili 

3.1. Facilitarea accesului 

persoanelor care consumă 

droguri la serviciile 

integrate de asistență 

medicală, psihologică și 

socială, în concordanță cu 

nevoile și particularitățile 

acestora. 

3.1.1. Implementarea serviciilor 

de nivel I de atragere şi motivare 

a persoanelor care consumă 

droguri, în special a 

consumatorilor problematici. 

2022-2026 

- număr și tip de 

servicii 

- număr de 

beneficiari 

anual 

CPECA Caraș-Severin, 

DSP Caraș-Severin, 

Autorităţile administraţiei 

publice locale, Societatea 

civilă. 

3.1.2. Implementarea serviciilor 

de nivel II 
2022-2026 

- număr și tip de 

servicii 

- număr de 

beneficiari 

anual 

CPECA Caraș-Severin, 

DSP Caraș-Severin, 

Autorităţile administraţiei 

publice locale, Societatea 

civilă. 

3.1.3. Implementarea serviciilor 

specializate de nivel III 
2022-2026 

- număr și tip de 

servicii 

- număr de 

beneficiari 

anual 

DSP Caraș-Severin, 

Autorităţile administraţiei 

publice locale, Societatea 

civilă. 

3.2. Reducerea stigmatizării 

persoanelor care consumă 

droguri. 

3.2.1. Implementarea de 

proiecte/campanii/intervenţii de 

informare și sensibilizare a 

populaţiei generale. 

2022-2026 

- număr proiecte/ 

campanii/ 

intervenţii 

- număr beneficiari 

direcți 

anual 

CPECA Caraș-Severin, 

Autorităţile administraţiei 

publice locale, Societatea 

civilă. 
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Obiective specifice Activități 
Perioada de 

implementare 
Indicatori 

Termen de 

evaluare 
Responsabili 

3.2.2. Implementarea de 

proiecte/campanii/intervenţii de 

informare și sensibilizare a 

profesioniştilor din serviciile 

destinate diferitelor grupuri 

vulnerabile. 

2022-2026 

- număr proiecte/ 

campanii/ 

intervenţii 

- număr beneficiari 

direcți 

anual 

CPECA Caraș-Severin, 

DSP Caraș-Severin, 

AJOFM Caraș-Severin, 

Autorităţile administraţiei 

publice locale, Societatea 

civilă. 

3.3.Facilitarea accesului 

femeilor/grupurilor 

vulnerabile la serviciile 

integrate de asistență, în 

funcție de particularitățile 

acestora. 

3.3.1. Implementarea de 

programe şi servicii specializate 

adresate grupurilor vulnerabile 

2022-2026 

- număr programe 

şi servicii 

specializate 

- număr și tip de 

beneficiari 

anual 

CPECA Caraș-Severin, 

DSP Caraș-Severin, 

Autorităţile administraţiei 

publice locale, Societatea 

civilă. 

3.4. Aplicarea măsurilor de 

tratament alternative la 

sancțiunile coercitive în 

acord cu principiile justiției 

terapeutice pentru 

persoanele care consumă 

droguri 

3.4.1. Implementarea măsurilor 

rezultate în urma evaluării, 

aplicabile sistemului de justiție 

terapeutică pentru persoanele 

care consumă droguri 

2022-2026 

- număr măsuri 

implementate 

- număr și tip 

servicii 

- număr beneficiari 

anual 

CPECA Caraș-Severin, 

Direcția Medicală din 

Ministerul Afacerilor 

Interne, IPJ Caraș-

Severin, DSPCaraș-

Severin, Serviciul de 

Probațiune Caraș-Severin, 

DIICOT Caraș-Severin, 

Autorităţile administraţiei 

publice locale, 

Societatea civilă 
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Obiectiv general 4: Dezvoltarea unei abordări integrate a consumului de droguri în sistemele privative de libertate. 

Obiective specifice: 
4.1. Asigurarea continuității serviciilor de asistență pentru persoanele care consumă droguri și care execută o pedeapsă privativă de 

libertate atât în perioada de reținere şi arest preventiv , de detenție cât și după liberare, având ca scop final reintegrarea socială. 

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

4.3. Prevenirea supradozelor în rândul persoanelor care consumă droguri sau se află în tratament substitutiv, atât în perioada de reținere 

şi arest preventiv, de detenție, cât și după liberare. 

 

 

Obiective specifice Activități 
Perioada de 

implementare 
Indicatori 

Termen de 

evaluare 
Responsabili 

4.1. Asigurarea continuității 

serviciilor de asistență 

pentru persoanele care 

consumă droguri și care 

execută o pedeapsă 

privativă de libertate atât în 

perioada de reținere, de 

detenție cât și după liberare, 

având ca scop final 

reintegrarea socială 

4.1.1. Implementarea 

mecanismului de referire a 

cazurilor persoanelor care 

consumă droguri aflați în stare de 

reținere și arest preventiv. 

2022-2026 - număr beneficiari anual 

CPECA Caraș-Severin, 

IPJ Caraș-Severin, 

Direcția Medicală din 

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

DSP Caraș-Severin, 

Autorități ale 

administrației publice 

locale, 

Societatea civilă. 
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Obiective specifice Activități 
Perioada de 

implementare 
Indicatori 

Termen de 

evaluare 
Responsabili 

4.1.2. Implementarea măsurilor 

rezultate în urma evaluării, 

aplicabile sistemului de servicii 

integrate de asistență pentru 

persoanele care consumă droguri 

sau care se află în tratament 

substitutiv aflate în stare de 

reținere și arest preventiv. 

2022-2026 

- număr și tip 

servicii 

- număr beneficiari 

anual 

CPECA Caraș-Severin, 

IPJ Caraș-Severin, 

Direcția Medicală din 

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

DSP Caraș-Severin, 

Autorități ale 

administrației publice 

locale, 

Societatea civilă. 

4.1.3. Furnizarea unui continuum 

de servicii integrate de asistență 

pentru persoanele care consumă 

droguri sau care se află în 

tratament de substituție atât în 

sistemul penitenciar cât și după 

liberare. 

2022-2026 

- numărul și tip 

servicii 

- număr beneficiari 

anual 

CPECA Caraș-Severin, 

IPJ Caraș-Severin, 

Direcția Medicală din 

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

DSP Caraș-Severin, 

Autorități ale 

administrației publice 

locale, 

Societatea civilă. 

4.2. Prevenirea consumului 

de droguri și a riscurilor și 

consecințelor asociate în 

sistemele privative de 

libertate. 

4.2.1. Implementarea de 

proiecte/campanii/intervenții de 

informare și sensibilizare adresate 

deținuților. 

2022-2026 

- număr 

proiecte/campanii/ 

intervenții de 

prevenire 

- număr beneficiari 

anual 

CPECA Caraș-Severin, 

Autorităţile administraţiei 

publice locale, 

Societatea civilă. 

4.3. Prevenirea 

supradozelor în rândul 

persoanelor care consumă 

droguri sau se află în 

tratament substitutiv, atât în 

perioada de reținere şi arest 

preventiv, de detenție, cât și 

după liberare. 

4.3.1. Implementarea de programe 

de informare și formare a 

profesioniştilor care lucrează cu 

persoane care consumă droguri 

aflate în stare de reținere şi arest 

preventiv, detenție sau după 

liberare, pentru prevenirea și/sau 

facilitarea intervenției rapide în 

caz de supradoză. 

2022-2026 

- număr programe 

formare 

- număr programe 

informare 

- număr și tip 

beneficiari 

anual 

CPECA Caraș-Severin,  

Direcția Medicală din 

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

IPJ Caraș-Severin, DSP 

Caraș-Severin, Serviciul 

de Probațiune Caraș-

Severin, 

Autorităţile administraţiei 

publice locale, 



9 

 

Obiective specifice Activități 
Perioada de 

implementare 
Indicatori 

Termen de 

evaluare 
Responsabili 

Societatea civilă. 

 

 

 

II. REDUCEREA OFERTEI DE DROGURI 
 

 

Obiectiv general 5: Consolidarea intervențiilor de contracarare a grupărilor de criminalitate organizată care își desfășoară 

activitatea în România sau a grupărilor de sorginte română care țintesc statele membre U.E. care sunt implicate în traficul de droguri și au 

legături cu alte amenințări la adresa securității naționale 

5.1. Destructurarea grupărilor de criminalitate organizată active pe teritoriul României, în special a celor cu o componentă transnațională și 

care pot: 

- încuraja colaborarea între diferite grupuri de criminalitate organizată 

- săvârși fapte de corupție 

-  reprezenta o amenințare la adresa siguranței naționale 

5.2. Intensificarea aplicării mecanismelor de identificare şi punere sub sechestru a bunurilor şi valorilor rezultate ca urmare a săvârşirii de 

infracţiuni la regimul drogurilor şi precursorilor. 

 

Obiective specifice Activități 
Perioada de 

implementare 
Indicatori 

Termen de 

evaluare 
Responsabili 

5.1. Destructurarea 

grupărilor de criminalitate 

organizată active pe 

teritoriul României, în 

special a celor cu o 

componentă transnațională 

și care pot: 

- încuraja colaborarea între 

diferite grupuri de 

criminalitate organizată 

- săvârși fapte de corupție 

-  reprezenta o amenințare 

la adresa siguranței 

naționale 

 

5.1.1. Investigarea cu prioritate a 

grupărilor de criminalitate 

organizată care sunt implicate în 

traficul de droguri, precum și în 

alte forme de criminalitate gravă 

(traficul de persoane, introducerea 

ilegală de migrați, traficul de arme 

de foc, terorismul etc.) sau care 

facilitează forme grave de 

criminalitate organizată 

(violență/omoruri în legătură cu 

traficul de droguri, corupție, 

spălare de bani, etc.) și sunt o 

amenințare pentru siguranța 

2022-2026 

- număr de grupări 

infracţionale 

identificate 

- număr de grupări 

infracţionale 

destructurate 

- număr persoane 

cercetate 

- bunuri confiscate/ 

valorificate 

anual 

DIICOT - BT Caraș-

Severin 

SCCO Caraș-Severin 
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Obiective specifice Activități 
Perioada de 

implementare 
Indicatori 

Termen de 

evaluare 
Responsabili 

națională 

5.2. Intensificarea aplicării 

mecanismelor de 

identificare şi punere sub 

sechestru a bunurilor şi 

valorilor rezultate ca urmare 

a săvârşirii de infracţiuni la 

regimul drogurilor şi 

precursorilor 

5.2.1. Identificarea în cadrul 

investigațiilor a veniturilor și 

bunurilor rezultate din săvârșirea 

infracțiunilor de trafic de droguri 

și confiscarea acestora 

 

 

 

2022-2026 
- bunuri confiscate/ 

valorificate 
anual 

DIICOT - BT Caraș-

Severin 

SCCO Caraș-Severin 
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III. CONSOLIDAREA CAPACITATII OPERAȚIONALE DE RĂSPUNS - MONITORIZARE ȘI 

COORDONARE. 
 

III.1. CERCETARE, EVALUARE, INFORMARE 
 

 

Obiectiv general 6: Dezvoltarea și consolidarea unui sistem integrat și flexibil de colectare a datelor privind fenomenul drogurilor, 

în vederea utilizării celor mai recente informații în procesul decizional și al formulării și aplicării răspunsurilor din domeniul sănătății 

publice și securității cetățenilor. 

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

privind modelele și tendințele survenite în consumul de droguri. 

 

 

 

 

 

 

III.2. COORDONARE 
 

Obiectiv general 7. Asigurarea unui concept unitar de acţiune în domeniul problematicii drogurilor şi precursorilor, monitorizarea 

implementării politicilor naţionale în domeniul drogurilor, utilizarea eficientă a resurselor şi maximizarea rezultatelor intervenţiilor 

realizate. 

Obiective specifice: 
7.1. Optimizarea sistemului de cooperare inter-sectorială în domeniul drogurilor, la nivel local. 

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

Obiectivespecifice Activități 
Perioada de 

implementare 
Indicatori 

Termen de 

evaluare 
Responsabili 

6.1. Implementarea 

instrumentelor de 

supraveghere epidemiologică  

 

6.1.1. Completarea bazelor de 

date aferente indicatorilor 

epidemiologici cheie 

 

2022-2026 
-număr/ tip baze de 

date completate 
Anual CPECA Caraș-Severin 

ctive specifice Activități 
Perioada de 

implementare 
Indicatori 

Termen de 

evaluare 
Responsabili 
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7.1. Optimizarea 

sistemului de 

cooperare inter-

sectorială în 

domeniul drogurilor, 

la nivel local. 

7.1.1. Elaborarea, 

implementarea, monitorizarea 

si evaluarea planului de acțiune 

în domeniul drogurilor de la 

nivelul județului Caraș-Severin. 

2022-2026 
- planul de acțiune 

local implementat 

anual începând 

cu al doilea an 

de 

implementare a 

SNA 

CPECA Caraș-Severin,  

Autorităţi ale 

administraţiei publice 

locale, 

Societatea civilă. 

     

7.1.2. Implementarea unei 

concept modern de comunicare 

care să promoveze în mass-

media locală și în rândul 

opiniei publice temele specifice 

privind problematica drogurilor 

de la nivelul județului Caraș-

Severin. 

2022-2026 

- un concept de 

comunicare pe termen 

mediu implementat 

(pe toată durata 

Strategiei Naționale în 

domeniul drogurilor 

2022-2026 , 5 ani). 

 

anual CPECA Caraș-Severin 

7.2. Dezvoltarea și 

consolidarea 

capacității de răspuns 

a structurilor 

naționale specializate 

in reducerea cererii şi 

ofertei de droguri. 

7.2.1. Atragerea de fonduri și 

dezvoltarea parteneriatelor 

inovative in domeniu. 

2022-2026 

- număr de 

proiecte/campanii 

finanțate 

anual 

CPECA Caraș-Severin,  

IȘJ Caraș-Severin, 

Autorități ale 

administrației publice 

locale, 

Societatea civilă 

     

7.2.2. Implementarea 

programelor de formare inițială 

şi continuă în domeniul 

drogurilor. 

2022-2026 

- număr de sesiuni de 

formare organizate 

- număr de beneficiari 

- categorii 

profesionale formate 

anual 

CPECA Caraș-Severin, 

 IȘJ Caraș-Severin,  

DJST Caraș-Severin, 

Autorități ale 

administrației publice 

locale, Societatea civilă. 

7.2.3. Susținerea actului 

educațional la nivelul 

învățământului pre-universitar 

și universitar 

2022-2026 

- număr stagii de 

practică 

- număr evenimente 

- număr participanți 

anual 

CPECA Caraș-Severin,  

IȘJ Caraș-Severin 

 

7.2.4. Organizarea periodică a 2022-2026 - număr cursuri de anual CPECA Caraș-Severin, 
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CPECA Caraș-Severin – Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Caraș-Severin; 

IPJ Caraș-Severin – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Caraș-Severin; 

IŞJ Caraș-Severin – Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraș-Severin; 

DSP Caraș-Severin – Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Caraș-Severin; 

SCCO Târgu Caraș-Severin – Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Caraș-Severin; 

DIICOT Caraș-Severin – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Caraș-Severin; 

DGASPC Caraș-Severin - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Caraș-Severin; 

DJST Caraș-Severin – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Caraș-Severin; 

IJJ Caraș-Severin – Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Caraș-Severin; 

AJOFM Caraș-Severin – Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraș-Severin. 

         

unor sesiuni de pregătire 

specifică pentru personalul 

specializat în investigarea 

traficului de droguri. 

pregătire organizate DIICOT, SCCO Caraș-

Severin 


