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 Raport 

 

privind activitățile desfășurate de  Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere 

Antidrog Buzău în anul 2019 

 

 

Strategia Naţională Antidrog 2013-2020 a fost elaborată în concordanţă cu prevederile 

noii Strategii Europene în domeniu şi stabileşte obiectivele generale şi specifice pentru 

reducerea cererii şi ofertei de droguri, pentru întărirea cooperării internaţionale şi dezvoltarea 

unui sistem global integrat de informare, evaluare şi coordonare privind fenomenul drogurilor. 

Activităţile desfăşurate de CPECA Buzău în perioada de referință au fost în conformitate 

cu Planul de Acţiune 2017-2020 pentru implementarea Strategiei Naţionale Antidrog 2014 - 

2020. 

 La nivel local, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Buzău reprezintă, 

conform art. 6 din Hotărârea de Guvern nr. 461 din 11 mai 2011, structura teritorială a 

Agenţiei Naţionale Antidrog, instituţie ce stabileşte concepţia şi coordonează, evaluează şi 

monitorizează, la nivel naţional, politicile în domeniul prevenirii şi combaterii traficului şi 

consumului ilicit de droguri, precum şi al asistenţei integrate a consumatorilor, aplicate de către 

instituţiile cu atribuţii în domeniu. 

 

1. Activităţi de prevenire a consumului de droguri: 

 

- Concursul naţional „MESAJUL MEU ANTIDROG”,  ediţia a XVI-a a fost 

implementat în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Buzău. S-au  desfăşurat 

activităţi de informare / mediatizare a concursului în 13 unităţi de învăţământ 

gimnaziale şi liceale, atât din mediul urban, cât şi rural (920 elevi şi 41 cadre didactice 

informate  ) şi 9 lucrări înscrise în concurs.  
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- Proiectul naţional “Cum să creștem sănătoși”. Au fost încheiate  10  acorduri de 

colaborare . CPECA  a instruit 10 cadre didactice care  au desfășurat 52 de activităţi de 

prevenire specifică la care au participat 512 elevi, beneficiari preșcolari. 

-  

- Proiectul naţional “ABC-ul emoţiilor”. Au fost încheiate  12  acorduri de colaborare . 

CPECA  a instruit 12 cadre didactice care  au desfășurat 51 de activităţi de prevenire 

specifică la care au participat 532 elevi, beneficiari din ciclul primar. 

- Proiectul naţional “Necenzurat”. Au fost încheiate  12 acorduri de colaborare . CPECA  

a instruit 12 cadre didactice care  au desfășurat 170 de activităţi de prevenire specifică la 

care au participat 782 elevi, beneficiari din ciclul gimnazial. 

- Proiectul naţional “Eu și copilul meu”. S-au încheiat 5 acorduri de colaborare . CPECA  

a instruit 5 cadre didactice care  au desfășurat 12 activități, la care au participat 49 de 

părinți. 

- Programul naţional  „Şcoala altfel”, ediţia 2019 – în cadrul acestuia au fost realizate 17 

activităţi la care au participat 737 elevi şi 31 cadre didactice. 
 

- Campania națională destinată marcării Zilei Mondiale Fără Tutun – 31.05.2019 a fost 

realizată prin activităţi organizate în unități școlare din județul Buzău cu sprijinul 

Inspectoratului Școlar Județean Buzău. Au fost realizate 9 activităţi (1 în comunitate şi 8 

activităţi în unităţi de învăţământ) la care au participat – 213 persoane din cadrul 

populaţiei generale, 803 elevi de gimnaziu, 973 elevi de liceu, 15 cadre didactice, 7 

voluntari antidrog şi au fost distribuite 1207 pliante; 

 

 

- Ziua Națională Fără Tutun – 21 noiembrie 2019  

CPECA a desfășurat 255 activități de informare și conștientizare a efectelor consumului 

de tutun în rândul elevilor din unitățile școlare din județul Buzău 

 

- Ziua Internațională de Luptă Împotriva Traficului și Consumului de Ilicit de 

Droguri  26.06.2019 – campanie de prevenire a consumului de droguri în mijloacele de 

transport în comun - distribuire de materiale specifice - nr. persoane informate 800, nr. 

materiale distribuite 850 ( activitatea s-a desfășurat cu sprijinul TRANS BUS Buzău; 

materialele au fost realizate cu sprijinul Consiliului Județean Buzău). 

 

- Campania “19 Zile de prevenire a abuzurilor şi violenţelor asupra copiilor şi 

tinerilor” a fost implementată, în colaborare cu ISJ Buzău,  în următoarele unităţi de 

învăţământ din judeţ Scoala Postliceală ”Florentina Mosora”, Colegiul Economic Buzău, 

Liceul Economic Rm. Sărat.  

- Proiect național ”Creativ” - prevenirea consumului de droguri și a recăderii în rândul      

grupurilor vulnerabile din rândul beneficiarilor Serviciului Probațiune Buzău 

nr. sesiuni 2, nr beneficiari – 4 
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- 9 participări la întâlniri de lucru conform Ordinului MAI nr. 119/2017, 199 beneficiari,  

invitaţii şedinţe ATOP (2),  prezentare raport de activitate etc.; 

 

- Implementarea proiectului naţional „FreD Goes Net” (intervenţii preventive timpurii în 

scopul neînceperii/întârzierii debutului consumului de droguri sau evitării transformării 

consumului experimental şi ocazional în consum regulat)  în colaborare cu Serviciul de 

Probațiune. S-au desfășurat 5 cursuri la care au participat 50 de beneficiari. 

 

- Participare la şedinţa Consiliului Profesoral organizat inspector ISJ Buzău în care au 

fost promovate  proiectele  naţionale lansate de Agenţia Naţională pentru anul şcolar 2019 

– 2020 (90 consilieri psihopedagogi participanţi);  

 

- Participare la două festivităţi de deschidere a anului şcolar 2019 – 2020, organizate de 

Şcoala Gimnazială „ Ion Creangă”  și Scoala Gimnazială 15 Buzău, la care au participat 

peste 1954 elevi şi 900 părinţi, ocazie cu care au fost promovate  proiectele naţionale 

lansate de Agenţia Naţională;  

 

-  Activitate de informare pe tematică antidrog în cadrul Poliției Locale Rm. Sărat, Buzău, 

Poliția de Proximitate Buzău,  nr    activități 3, nr beneficiari – 54 

 

- Campania ” Cunoaște , nu discrimina”  - în cadrul campaniei, s-au desfășurat 6 

activități de informare preventivă la ISU Buzău și Rm. Sărat 

 

Activități de prevenire a consumului de droguri punctuale: 

 

- Mediul preșcolar/școlar – 3 activități, 98 beneficiari, 10 profesori 

 

- Mediul gimnazial – 44 activități, 1325 beneficiari, 44 cadre didactice 

 

- Mediul liceal – 34 activități, 958 beneficiari, 17 profesori 

 

- Mediul postliceal și universitar – 12 activități, 369 beneficiari, 11 profesori 

 

- Familie – 4 activități, 67 părinți 

 

- ESPAD -– studiul european privind consumul de alcool, tutun și  alte droguri, utilizarea 

internetului și a jocurilor de noroc - a fost implementat în jud Buzău în 4 unități școlare; 

au fost aplicate 92 chestionare  ( introduse în baza de date )  

 

 

2. Activităţi de informare şi asistenţă  a consumatorilor de droguri: 
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- Activităţi de asistenţă: prezentări din proprie iniţiativă 7 persoane, consumatori și 

aparținători  (incluși in management de caz  - 1); 

  

- Solicitări de evaluare prin Ordonanţe DIICOT  - 36 (12 persoane neprezentate, 12 

persoane evaluate psihologic și social cu propunere de neincludere în circuitul integrat de 

asistenţă, 1 beneficiar a refuzat evaluarea,  9 persoane evaluate psihologic și social cu 

propunere de includere în programul integrat de tratament ); 

- Colectarea fişelor standard de înregistrare a urgenţelor medicale produse ca urmare a 

consumului de substanţe psihoactive și introducerea lor în baza de date – 62 fișe de 

urgență, 3 unități raportoare ( 16 fișe de la  Spitalul de Psihiatrie Săpoca, 6 fișe de la 

Spitalul Municipal Rm. Sărat, 40 fișe de la Unitatea Primiri Urgențe Bz ) 

 

 

 

Cu deosebită stimă, 

 

                               Coordonator CPECA Buzău 

 

                               comisar șef de poliţie Marin Stefan 
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