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               MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

     AGEN IA NA IONAL  ANTIDROG  

 

 

 

  Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Buz u 

                                                                   

 

ANALIZA ACTIVIT II CENTRULUI DE PREVENIRE, EVALUARE I CONSILIERE 

ANTIDROG BUZ U 

Ianuarie – Noiembrie 2018 

  

Activit ile desf şurate de Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Buz u 

Buz u în perioada de referinț  au fost în conformitate cu Planul de Ac iune 2017- 2020 pentru 

implementarea Strategiei Na ionale Antidrog 2014 - 2020. 

  

REDUCEREA CERERII DE DROGURI 

 

 Obiectiv: Reducerea cererii de droguri, prin consolidarea sistemului na ional integrat de 
prevenire şi asisten , în concordan  cu eviden ele ştiin ifice, ce cuprinde totalitatea programelor, 

proiectelor şi interven iilor universale, selective şi indicate de prevenire implementate în şcoal , 
familie şi comunitate, precum şi interven iile de identificare, atragere şi motivare a consumatorilor 
de droguri în vederea furniz rii de servicii de asisten  specializat  ce au ca finalitate integrarea 
social . 
SEC IUNEA A1: Prevenirea în şcoală 

 Obiectiv: Creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizarea popula iei şcolare în 
vederea neînceperii consumului de droguri, în cadrul programelor şcolare, extraşcolare şi de 
petrecere a timpului liber. 

1. Proiecte na ionale: 
 Cum S  Cre tem S n to i  

Obiectiv - ”Promovarea unui stil de via  s n tos în rândul copiilor cu vârsta între 5-7 ani 

(preşcolari de grup  mare şi şcolari din clasa 0) pentru prevenirea comportamentelor cu risc 

pentru s n tate, precum şi pentru neînceperea sau întârzierea debutului consumului de droguri”. 

In anul scolar 2017 – 2018 s-au înscris 4 unit ți colare, proiectul s-a implementat în 6 
clase, s-au desf urat 42 activit ți la care au participat 163 elevi 
             În anul colar 2018 – 2019, în lunile octombrie – noiembrie, s-au înscris 3 unit ți colare, 
proiectul se va implementa în 10 clase (grup  mare, pre colari); vor participa la activit țile din 
cadrul proiectului 194 copii. 

 ABC-ul Emo iilor  
Obiectiv – ”Dezvoltarea emo ional  a elevilor din clasele I şi a-II-a, în vederea 
neînceperii sau întârzierii debutului consumului de droguri ”  

În anul colar 2017 – 2018 s-au înscris 4 unit ți colare, proiectul s-a implementat în 10 
clase, s-au desf urat 50 activit ți la care au participat 183 elevi i 30 de p rinți. 

În anul colar 2018 – 2019, în lunile octombrie – noiembrie, s-au înscris 3 unit ți colare, 
proiectul se va implementa în 10 clase ( colari clasele I – a-II-a) cu 253 de participanți. 
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 NECENZURAT adresat elevilor de gimnaziu (12 - 14 ani) 

Obiectiv – ”Dezvoltarea unor abilit i de via , necesare lu rii unor decizii informate, 
corecte şi responsabile în leg tur  cu consumul de tutun, alcool şi droguri” 

           În anul colar 2017 – 2018 s-au înscris 7 unit ți colare, proiectul s-a implementat în 9 
clase, s-au desf urat 108 activit ți la care au participat 169 elevi i 110 de p rinți. 

În anul colar 2018 – 2019, în lunile octombrie – noiembrie, s-au înscris 10 unit ți colare, 
proiectul se va implementa în 15 clase; vor participa 388 copii.(4 unit ți colare înscrise în proiect 
au desf urat deja activit ți). 

 

 Concursul Na ional ” Mesajul Meu Antidrog ” – edi ia a XV-a-, adresat elevilor de 

gimnaziu i liceu. 

   Obiectiv: Dezvoltarea unor atitudini şi practici de via  s n toas  prin implicarea în 
activit i artistice şi sportive, ca alternativ  la consumul de tutun, alcool şi droguri. 

          Concursul a fost promovat în toate unit țile colare, regulamentul de concurs i fi a 
proiectului au fost postate pe site-ul ISJ Buz u. 
          Au participat cu lucr ri 18 elevi din 5 unit ți colare  - 4 coli generale i 1 liceu la care s-

au obținut 1  premiu III la faza național  la secțiunea arte vizuale – desen. 

 

2. Campanii na ionale de prevenire a consumului de substan e cu propriet i psihoactive: 

 Campania na ional  ” #POTALTFEL”, de informare, educare i  conştientizare cu privire 
la consumul de canabis adresate elevilor din înv mântul preuniversitar şi universitar. 

C.P.E.C.A. Buz u a desf urat un num r de 67 activit ți  cu 2762 beneficiari i 136  cadre 
didactice în 18 licee din județul Buz u i Universitatea Bioterra. Parteneri –  ISJ, IPJ, IJJ. 

 Marcarea   Zilei Intena ionale de Lupt  Împotriva Traficului i Consumului Ilicit  de 
Droguri    - 26 iunie,  în care C.P.E.C.A. Buz u s- a implicat prin: 

-  Organizarea unei dezbateri privind problematica consumului de droguri la nivel local la 

care au fost invitați reprezentanți ai urm toarelor instituții: 
     Instituția Prefectului Buz u,  Consiliul Județean Buz u, Poliția Local   Municipiul Rm.   
     S rat,Prim ria Municipiului Rm S rat, Spitalul Municipal Rm S rat, I.J.J. Buz u, I.P.J. Buz u,  
     I.S.J. Buz u,  D.G.A.S.P.C. Buz u, Serviciul Probațiune Buz u, Liceul Tehnologic de Meserii  
     i Serviciii Buz u (elevi i profesor coordonator) 

-    Desf urarea campaniei stradale de informare a efectelor consumului de droguri – Parcul 

Crâng Buz u cu un num r de beneficiari direc i informați 196 i distribuirea unui num r egal 
de materiale informative. 

 Ziua Mondial  F r  Tutun 31 mai  
S-au desf urat  10 activit ți  preventiv educative de con tientizare a efectelor consumului 

de tutun  în unit ți colare din județul Buz u i în comunitate prin distribuire de materiale 

informative. Au fost informați 1305 elevi i 65 cadre didactice . 
 Ziua Na ional  F r  Tutun – 15 noiembrie 2018 

          CPECA a desf urat 6 activit ți de informare i con tientizare a efectelor 
consumului de tutun în rândul elevilor în 3 unit ți colare la careau participat 505elevi 

i 29 cadre didactice.  

   

3. Proiecte locale 

      Activit i de prevenire a consumului de droguri legale i ilegale în cadrul proiectelor   
      ini iate de 5 unit i colare în colaborare cu C.P.E.C.A. Buz u:  
      - coala Gimnazial   ”P.H. Zangopol”;   - coala  Gimnazial  Luciu;  
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      - Liceul Tehnologic Meserii i Servicii Buz u; - coala Gimnazial  Sâlpu;  
      - coala Gimnazial  Nr. 7 Buz u. 

     S- au desf urat  19 activit ți de prevenire în cadrul celor 5 proiecte la care au participat 435 de      

    elevi de gimnaziu i liceu i  18 cadre didactice. 

 

4. În cadrul programului ” coala Altfel” au fost desf urate în județul Buz u de c tre 
C.P.E.C.A. Buz u 25 de activit ți cu 439 de elevi i 29 cadre didactice. 

 

5. Activit i punctuale de prevenire a consumului de droguri ini iate C.P.E.C.A. Buz u în   
jude ul Buz u. S-au totalizat 49 de activit ți cu 2574 de beneficiari (1097 elevi de gimnaziu, 1183 

liceeni, 75 studenți si 219 elevi înv ț mânt postliceal). 

 

SEC IUNEA A2. Prevenirea în familie 

 

Obiectiv. Dezvoltarea rolului proactiv al familiilor în via a copiilor în vederea form rii sau 
înt ririi abilit ilor pentru creşterea influen ei factorilor de protec ie 

 

a. Num r de activit ți adresate p rinților -7  

b. Parteneri  ISJ 

c. Num r de beneficiari direc i - 121 

 

SEC IUNEA A.3. Prevenire comunitară  

 

Obiectiv: Adoptarea unui stil de via  s n tos la nivelul popula iei generale, ca alternativ  la 
consumul de droguri, în cadrul programelor de petrecere a timpului liber. 

 

-  S-au implementat proiecte/campanii naționale/locale de prevenire a consumului de droguri 

prin  desf urarea de activit ți de distribuire pliante i informare în spa ii recrea ionale precum: 

cluburi, s li de sport, parcuri, centre comerciale (Parcul Crâng, Aurora Shoping Mall) s rb tori 
tradiționale-zile ale ora elor, centre rezidențiale, centre de agrement-taberele tematice de la 

Poiana Pinului i A ez mântul Bisoca, diferite societ ți comerciale de care au beneficiat 700 de 

personae. 
-  CPECA Buz u a mai desf urat activit ți punctuale,  informativ-preventive pe tematica 

drogurilor în parteneriat cu alte instituții publice cu atribuții preventive (IPJ, IJJ, SJA), adresate:  

 pre edinților de asociații de proprietari din Rm. S rat, împreun  cu Poliția 

Municipiului Râmnicu  S rat 
 lucr torilor din cadrul Direcției de Asistenț  Social   Rm S rat i Buz u în 

parteneriat cu  SJA Buz  

 lucr torilor din cadrul Poliției Locale Rm. S rat 
 personalului din cadrul DGASPC i elevilor din centrele sociale din municipiul 

Buz u împreuna cu SJA 

 profesorilor coordonatori proiecte-programe din cadrul ISJ Buz u având ca scop  
prezentarea ofertei de proiecte/programe de prevenire a consumului de droguri 

CPECA Bz în anul colar 2018-2019  

 

SEC IUNEA B. Asisten a consumatorilor de droguri 

1. Reducerea riscurilor 

     Programul ”FRED GOES NET - interven ii timpurii pentru consumatorii de droguri care 

au fost identifica i/depista i pentru prima oar ” 
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- Proiectul a fost implementat în parteneriat cu Serviciul de Probațiune   
- Nr.cursuri 4 

- Num r participanți - 40 

     

     2. Identificarea, atragerea şi motivarea consumatorilor de droguri în vederea includerii în 
serviciile de asisten  specializat  

Desf urarea de activit ți de prevenire în vederea reducerii riscurilor şi consecin elor negative 

asociate consumului de droguri/alcool:        

                                    

- Num rul activit ilor realizate – 5 ( informari, intervenții de scurt  durat  pentru prevenirea 
rec derilor ) 

- Parteneri – Spitalul de Psihiatrie i pentru M suri de Siguranț  S poca 

- Num rul de beneficiari 48 pacienți  

- CPECA Buz u a primit 23 ordonan e pentru care s-au realizat evalu ri sociale i 
psihologice  

- s-au soluționat 19 ordonanțe pentru care s-au întocmit 19 rapoarte de evaluare 

- au fost incluse 7 beneficiari în programe individuale de asistenț   

- au fost colectate 13 fi e de la UPU i introduse în programul specific 

 

 

 

Cu deosebită stimă, 
                                                                            

 

Î/ ef Birou C.R.P.E.C.A.Ploie ti 
          

            Cms ef de poliție Marin tefan 

 


