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RAPORT PRIVIND ACTIVIT ILE DESF URATE DE  
CENTRUL  DE PREVENIRE, EVALUARE ŞI CONSILIERE ANTIDROG BUZAU 

ÎN ANUL 2017 

  

Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog  BUZAU  reprezint , conform art. 
6 din Hot rârea de Guvern nr. 461 din 11 mai 2011 structura teritorial  a Agenţiei Naţionale 
Antidrog,  ddiinn  ccaaddrruull  MMiinniisstteerruulluuii  AAffaacceerriilloorr  IInntteerrnnee,, instituţie ce coordoneaz , evalueaz  şi 
monitorizeaz , la nivel naţional, politicile în domeniul prevenirii şi combaterii traficului şi 
consumului ilicit de droguri, precum şi al asistenţei integrate a consumatorilor, aplicate de c tre 
instituţiile cu atribuţii în domeniu. 
  ÎÎnn  ddoommeenniiuull  pprreevveenniirriiii,,  CC..PP..EE..CC..AA..  BBuuzz uu  ddeerruulleeaazz   îînncc   ddiinn  aannuull  22000055  aaccttiivviitt ţţii  ssppeecciiffiiccee  

ddee  pprreevveenniirree    îînn  şşccooaall ,,  ffaammiilliiee  şşii  ccoommuunniittaattee,,  pprrooggrraammeellee  şşii  pprrooiieecctteellee  CCPPEECCAA  bbeenneeffiicciiiinndd  ppeessttee  

1100000000  ddee  ppeerrssooaannee  ddiinn  jjuuddeeţţuull  BBuuzzaauu.. 

ÎÎnn  ddoommeenniiuull  aassiisstteenn eeii  ccoonnssuummaattoorriilloorr  ddee  ddrroogguurrii,,  CCPPEECCAA  BBuuzzaauu  ooffeerr   sseerrvviicciiii  ddee  aassiisstteennţţ   

ggrraattuuiittee  şşii  ccoonnffiiddeennţţiiaallee  îînn  aarriiaa  ppssiihhoollooggiicc   şşii  ssoocciiaall ,,  oorriiccee  ppeerrssooaann   ccaarree  îînnttââmmppiinn   pprroobblleemmee  lleeggaattee  

ddee  ccoonnssuummuull  ddee  ddrroogguurrii  ppuuttâânndd  ss   ssee  aaddrreesseezzee  ssppeecciiaalliişşttiilloorr  îînn  aaddiiccţţiiii  ddiinn  ccaaddrruull  CCeennttrruulluuii..   

        De asemenea, activit țile CPECA se desf oar  conform PLANULUI JUDETEAN 

ANTIDROG 2017-2020 (aprobat de Instituția Prefectului și de Consiliul Județean) care cuprinde 

următoarele obiective adaptate la nevoile judetului Buzău: 

I. REDUCEREA CERERII DE DROGURI  

 

Obiectiv general: Reducerea cererii de droguri, prin consolidarea sistemului naţional integrat de 
prevenire şi asistenţ , în concordanţ  cu evidenţele ştiinţifice, ce cuprinde totalitatea programelor, 

proiectelor şi intervenţiilor universale, selective şi indicate de prevenire implementate în şcoal , 
familie şi comunitate, precum şi intervenţiile de identificare, atragere şi motivare a consumatorilor 
de droguri în vederea furniz rii de servicii de asistenţ  specializat  ce au ca finalitate integrarea 
social  

                    II..AA....PPRREEVVEENNIIRREE  

În anul 2017, specialiştii CPECA în colaborare cu partenerii locali au realizat activit ți  de 

prevenire a consumului de droguri, în cadrul campaniilor şi proiectelor naţionale/locale  dup  cum 
urmeaz : 

- Gimnaziu i liceu  s-au desf urat  58 activit i la care au participat 2397 de elevi, 158 

cadre didactice, 14 activit i la care au participat 268 p rin i  
- Postliceal si universitar  - 7 activit ți la care au participat 147 elevi si studenți i 9 

cadre didactice 

Proiecte locale de prevenire – anul scolar 2016 – 2017 

a.Activit i de informare pre colari 
      Grup ţint  – pre colari  

Parteneri ISJ, IPJ 
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Num r activit ţi - 3 

Nr de beneficiari direcţi - 190 elevi  

b.  „ Tr ie te s n tos pentru a fi puternic”  a fost implementat în coli generale din județul 
Buz u 

Grup ţint  – elevi  

Parteneri ISJ, IPJ, DSP 

Num r activit ţi - 8 

Nr de beneficiari direcţi - 416 elevi 

c. „ Via a mea nu are pre ”- a fost implementat în  liceele din județul Buz u   
Grup ţint  – elevi din înv ţ mântul preuniversitar  
Parteneri ISJ, IPJ 

Num r activit ţi - 47 

Nr de beneficiari direcţi - 1791 elevi  

d. Concursul Na ional „Mesajul meu antidrog”, edi ia a XIV – a - care s-a desf şurat pe 4 

secţiuni (arte vizuale – pictur , grafic , desen gimnaziu/liceu, fotografie digital  gimnaziu/liceu, 
eseu literar gimnaziu/liceu şi film de scurt metraj liceu). În urma mediatiz rii la nivel judeţean a 
concursului au fost informaţi aproximativ 1000 elevi din ciclul gimnazial şi liceal, atât din mediul 
urban, cât şi rural. La concurs s-au înscris  51 de elevi. 
 

I.2.Prevenire în familie 

 

1. „Via  f r  droguri” – prevenire în familie 

Grup ţint  – p rinţi  
Parteneri ISJ 

Num r activit ţi -14 

Nr de beneficiari direcţi - 268 p rinţi 
 

I.3.Prevenire în comunitate 

În perioada de referinț  s-a  desf urat 1 activitate de informare  a consumului de noi substanțe  
psihoactive la Poliția Local   Rm. S rat i 6 activit ți de prevenire în parteneriat cu instituții publice 
locale ( IPJ, IJJ, DSP)  în parcuri, cluburi, stranduri. 
 

Campanii na ionale de prevenire a consumului de droguri: 
 

1. Ziua Mondial  F r  Tutun 31 mai  
S-a desf urat o activitate stradal  prin distribuire de  afi e i  pliante cu tematic  antitutun. 

Parteneri  : ASEF, ISJ, DSP, Fundaţia „ Viaţ  şi S n tate” 

Grup țint   - comunitatea 

     2. “Ziua Interna ional  de Lupt  împotriva Consumului şi Traficului Ilicit de Droguri“ 

      În fiecare an, în ziua  de 26 iunie, Agenția Național  Antidrog,  prin Centrul de  Prevenire, 

Evaluare i Consiliere Antidrog Buz u marcheaz  prin diferite activit ți  ( campanii stradale, 

activit ți culturale, caravane antidrog, conferințe de pres , etc ) “Ziua Interna ional  de Lupt  
împotriva Traficului şi Consumului Ilicit de Droguri“.  

Astfel c  în anul 2017, CPECA Buz u împreun  cu voluntarii antidrog i reprezentanți ai 
DSP Buz u au distribuit în Parcul Crâng din municipiul Buz u material cu caracter preventive 



 

BUZ U, B-dul Nicolae B lcescu 48, Consiliul Judeţean Buz u, Corp D, cam. 60-62 

e-mail: cpecabuzau@yahoo.com, cpeca.buzau@ana.gov.ro tel./fax 0238/711955 
3 din 4 

  

informative despre efectele consumului de droguri. 

 

An colar 2017 – 2018 

În anul colar 2017 – 2018, speciali tii din cadrul CPECA în parteneriat cu ISJ Buz u a 
inițiat 3 proiecte/ 1 campanie de prevenire a consumului de droguri  

- În mediul pre colar ” Cum s  cre tem s n to i ”-  s-au încheiat 4 acorduri de colaborare 

pe proiect  

- În mediul primar – ” ABC-ul emoțiilor ”- s-au încheiat 4 acorduri de colaborare pe 

proiect  

- În mediul gimnazial – „ Necenzurat ”- s-au încheiat 7  acorduri de colaborare pe proiect 

i s-au desf urat 4 activit ți  
- În mediul liceal i universitar  se vor desf ura activit ți de prevenire a consumului de 

cannabis în cadrul ”Campaniei naționale media de prevenire a consumului de cannabis” 
sub sloganul  #POT ALTFEL. (  De la începutul anului colar  s-au desf urat 21 
activit ți în 8 licee i 1 universitate, fiind informați 650 de elevi i studenți ) 

De asemenea CPECA Buz u este partener în 4 proiecte de prevenire a consumului de 
droguri în mediul liceal inițiate de coordonatorii de proiecte/programe din  Liceul Tehnologic  
Verne ti -1,  Liceul de Meserii i Servicii- 2,  Colegiul Agricol – 1 i în 5 proiecte inițiate în scoli 

generale ( Scoala Gimnazial  Merei, Scoala Gimnazial  Pietroasele, Scoala Gimnazial  Luciu, 
Scoala Gimnazial  Zangopol, Scoala Gimnazial  Nr. 7 )  
 

I.B. ASISTEN A CPECA BUZ U: 

 

CPECA Buz u a oferit servicii de informare/asistenț  specific  (psihologic  i  social ) 
consumatorilor de droguri i/sau aparțin torilor în num r de 63 astfel:  

- Nr. adresanți direcți ( consumatori droguri/aparțin tori) în vederea obținerii 
 de informații despre serviciile de asistenț   – 51; 

- Nr. beneficiari direcți  integrați în programe integrate de asistenț  – 5; 

- Nr. beneficiari evaluați i inclu i în program de asistenț , referiți de c tre alte instituții ( 
Serviciul de Probațiune, BCCO Buz u) – 7; 

În serviciul UPU Buzau, în anul 2017,  s-au prezentat  8 persoane consumatoare de droguri 

- Nr prezentari/internari in alte unit ți sanitare ( Spitalul Municipal Rm. S rat, Spitalul de 

Psihiatrie S poca ) – 26 

 

II. REDUCEREA OFERTEI DE DROGURI   

 

Obiectiv general: Reducerea ofertei de droguri prin identificarea şi destructurarea reţelelor 
de trafic, reducerea disponibilit ţii drogurilor pe piaţ  şi utilizarea eficient  a sistemului de aplicare 
a legii, concomitent cu dezvoltarea unor mecanisme instituţionale de monitorizare şi control, 
coordonate şi adaptate nevoilor actuale şi situaţiei reale a fenomenului şi care s  susţin  în mod 
viabil m surile de lupt  împotriva acestuia 

Pentru realizarea obiectivelor specifice Planului Județean de acțiune, CPECA Buz u 
colaboreaz  cu urm toarele instituții publice locale: 

--  IInnssppeeccttoorraattuull  JJuuddeeţţeeaann  ddee  PPoolliiţţiiee  BBuuzz uu;; 

--  IInnssppeeccttoorraattuull  ccoollaarr  JJuuddeeţţeeaann  BBuuzz uu  ;; 

--  DDiirreeccţţiiaa  ddee  SS nn ttaattee  PPuubblliicc   BBuuzz uu  ;; 
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--  DDiirreeccţţiiaa  ppeennttrruu  SSppoorrtt  şşii  TTiinneerreett  BBuuzz uu;; 

                        --  SSppiittaalluull  JJuuddeeţţeeaann  ddee  UUrrggeennţţ   BBuuzz uu;; 

                        --  IInnssppeeccttoorraattuull  ddee  JJaannddaarrmmii  JJuuddeeţţeeaann  BBuuzz uu;; 

                        --  IInnssttiittuuţţiiaa  PPrreeffeeccttuulluuii  ddiinn  JJuuddeeţţuull  BBuuzz uu;; 

                        --  CCoonnssiilliiuull  JJuuddeeţţeeaann  BBuuzz uu;;   

                        --  SSeerrvviicciiuull  ddee  PPrroobbaaţţiiuunnee  ddee  ppee  llâânngg   TTrriibbuunnaalluull  BBuuzz uu;; 

                        --    DDiirreeccţţiiaa  JJuuddeeţţeeaann   ppeennttrruu  AAssiisstteennţţ   SSoocciiaall   şşii  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  BBuuzz uu;; 

                        --  AAggeennţţiiaa  JJuuddeeţţeeaann   ppeennttrruu  OOccuuppaarreeaa  FFoorrţţeeii  ddee  MMuunncc   BBuuzz uu;; 

                        --  CCeennttrruull  ddee  AAssiisstteennţţ   PPssiihhooppeeddaaggooggiicc   BBuuzz uu;; 

                        --    DDiirreeccţţiiaa  ddee  MMuunncc   SSoolliiddaarriittaattee  SSoocciiaall   şşii  FFaammiilliiee  BBuuzz uu..  

 

ASPECTE REFERITOARE LA REDUCEREA OFERTEI DE DROGURI 

- În anul 2017 SCCO Buz u a destructurat 2 grup ri care se ocupau cu traficul de droguri, 

fiind descoperite 30 de infracțiuni în urma c rora au fost cercetate  40  de persone , fiind 

trimise în judecat  21 persoane iar 19 în curs de cercetare. 

- Au fost confiscate 

 Capturi de droguri 

  a. Plante canabis    =   5  

  b. Canabis             =  78 gr 

  c. Noi Substanțe Psihoactive – 144gr  

  d. Amfetamin  – 0,22 gr 

Priorităţi pentru anul 2018 

    

        Pentru anul 2018, la nivelul C.P.E.C.A. au fost stabilite, pe lâng  obiectivele i priorit țile 
instituționale ale Agenției Naționale Antidrog, urm toarele priorit ţi în vederea îndeplinirii 
atribuţiilor ce revin şi atingerii obiectivelor la nivel local: 

- Implementarea activit ților stabilite în Planul de acțiune pentru implementarea Strategiilor 
Județene Antidrog; 

- iniţierea unor noi campanii sau proiecte de prevenire primar , secundar  şi terţiar  a 
consumului de droguri pentru diferite categorii socio-profesionale, inclusiv adresate comunit ţilor 
din mediul rural; 

- creşterea vizibilit ţii Centrului prin desf şurarea de activit ţi de prevenire cu o larg  
mediatizare; 

- intensificarea colabor rii cu unit ţile spitaliceşti (U.P.U., spitale de psihiatrie, cabinete 
medicale, etc.) în vederea monitoriz rii consumatorilor de droguri şi îndrum rii acestora c tre 
serviciile oferite de C.P.E.C.A. 

- Intensificarea colabor rii cu cultele religioase din judeţ şi desf şurarea de activit ţi de 
prevenire a consumului de droguri în parohiile din judeţ; 
 


