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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

   AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG  

    

    

 

      

              CENTRUL DE PREVENIRE,  

EVALUARE ŞI CONSILIERE ANTIDROG 

                             BUZĂU 

                                                                   

 

 

RAPORT  PRIVIND ACTIVITATEA CENTRULUI DE PREVENIRE, EVALUARE ȘI 

CONSILIERE ANTIDROG BUZĂU 

ianuarie – octombrie 2022 

Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Buzău este structură locală, fără 

personalitate juridică a Agenției Nationale Antidrog. Centrul este prevăzut cu 3 posturi, respectiv 

un ofițer de poliție, un personal contractual psiholog si un personal contractual asistent social.  

Activităţile Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Buzău, în perioada de 

referință, au fost desfăşurate în conformitate cu obiectivele Strategiei Naţionale în Domeniul 

Drogurilor 2022 – 2026  și a Planului de Acţiune aferent pentru implementarea acesteia. 

 La nivelul județului nostru, a fost întocmit Planul de Acţiune în Domeniul Drogurilor pentru 

perioada 2022-2026, ce a fost aprobat prin Hotărârea nr. 211 din 29 septembrie 2022 în cadrul  

Consiliului Județean Buzău și la nivelul Instituției Prefectului-Județul Buzău prin Ordinul nr.707 

din 16.11.2022. 

  

I. REDUCEREA CERERII DE DROGURI 

            Domeniul prioritar PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI 
 

Obiectiv general 1: Consolidarea sistemului judetean 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. Consolidarea intervenţiilor şi strategiilor contextuale și universale de prevenire 

adresate populaţiei generale. 
1.2. Consolidarea 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. 
  

 Prevenirea în şcoală 

 

Activitate PALDD: Dezvoltarea de proiecte/ campanii naționale /locale de informare, 

conștientizare a riscurilor și consecințelor negative ale consumului de droguri și promovarea 

alternativelor sănătoase la consumul de droguri, adresate populației generale (Programul național 
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”Școala Altfel”, proiectul național ”Cum să creștem sănătoși”, proiectul național ”ABC-ul 

emoțiilor”,  etc.)     

1. CUM SĂ CREȘTEM SĂNĂTOȘI  
Scopul proiectului: Promovarea unui stil de viaţă sănătos în rândul copiilor cu vârsta între 5-

7 ani (preşcolari de grupă mare şi şcolari din clasa 0) pentru prevenirea comportamentelor cu 

risc pentru sănătate, precum şi pentru neînceperea sau întârzierea debutului consumului de 

droguri 

 

2022 2021 

Număr grădinițe 10 

Număr proiecte - 32 

Număr elevi –590 

Număr cadre didactice – 18 

 

Număr grădinițe 3 

Număr proiecte - 7 

Număr elevi –141 

Număr cadre didactice - 7 

 

2. ”ABC-ul Emoțiilor”  
Scopul Proiectului -dezvoltarea emoţională a elevilor din clasele I şi a II-a, în vederea 

neînceperii sau întârzierii debutului consumului de droguri 

2022 2021 

Număr școli - 8  

Număr proiecte -34  

Număr elevi -  663 

Număr cadre didactice 34 

 

Număr școli -5  

Număr proiecte - 22 

Număr elevi -  179 

Număr cadre didactice- 22 

 

 

Activitate PALDD: Dezvoltarea de proiecte/campanii naționale/locale de prevenire adresate 

categoriilor de vârstă la risc pentru dezvoltarea de comportamente adictive (proiectul național 

”Necenzurat”, concursul național ”Mesajul meu antidrog”, proiectul național ”Abilități pentru 

acțiune”, Acționăm just 

 

3. ”NECENZURAT” adresat elevilor de gimnaziu (12 - 14 ani) 

Scopul proiectului- Dezvoltarea unor abilităţi de viaţă, necesare luării unor decizii informate, 

corecte şi responsabile în legătură cu consumul de tutun, alcool şi droguri 

2022 2021 

Număr școli - 10 

Număr proiecte -28 

Număr elevi -  558 

Număr cadre didactice 28 

 

Număr școli -4  

Număr proiecte - 4 

Număr elevi -  109 

Număr cadre didactice- 4 

 

4. ,,ABILITĂȚI PENTRU ACȚIUNE” program de ȋnvățare socio-emoțională –  1 unitate 

școlară, 24 elevi, s –au desfășurat 2 activități 

5. ”MESAJUL MEU ANTIDROG” 
Scop: concurs naţional în cadrul căruia elevii îşi exprimă, într-o formă de comunicare 

originală - culturală, artistică sau prin sport etc., opiniile şi atitudinile lor în legătură cu 

consumul de droguri –  

În perioada ianuarie- mai 2022, au fost informați 1950 elevi, au participat 54 elevi  cu lucrări 

la secțiunile arte vizuale,  free-style și eseu literar ( în perioada de referință, în anul 2021 au fost 

informați 1450 elevi, 23 elevi au participat cu lucrări coordonați de 8 profesori) 
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6. ” Acționăm just”  
Scopul Proiectului: Prevenirea, întârzirea debutului sau încetarea consumului de droguri și/sau 

reducerea consecințelor negative asociate consumului de droguri, precum și reducerea 

infracționalității în rândul elevilor de liceu 

Se implementează, conform unor planificări lunare, pe parcursului anului școlar, în 3 licee din 

Râmnicu Sărat ( Liceul Teoretic ”Stefan cel Mare”, Liceul Tehnologic ” Elina Matei Basarab” 

și Colegiul Național ” Al. Vlahuță”). S-au desfășurat 14 activități în perioada septembrie – 

octombrie.    

 

Activitate PALDD: Dezvoltarea de proiecte/ campanii naționale /locale care au ca scop 

creșterea influenței factorilor de protecție, scăderea influenței factorilor de risc, precum și 

dezvoltarea de abilități pentru categoriile de vârstă expuse riscului de consum de droguri, cu 

sprijinul părinților și al liderilor de opinie 

  

7. ” EU ȘI COPILUL MEU” 
Scopul proiectului - Creşterea nivelului de sensibilizare şi responsabilizare a familiilor în 

vederea oferirii de modele pozitive copiilor, prin participarea la şedinţe de informare, educare 

şi conştientizare cu privire la efectele consumului de droguri 

2022 2021 

Număr școli - 1 

Număr proiecte -1 

Număr părinți-  20 

Număr cadre didactice 5 

 

Număr școli -1  

Număr proiecte - 1 

Număr părinți-  23 

Număr cadre didactice- 5 

 

 

Pentru promovarea ofertei educative antidrog, în anul școlar 2022 – 2023, Centrul de 

Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Buzău a informat Inspectoratul Școlar Județean și  a 

participat la consfătuirea județeană a consilierilor pentru programe/proiecte educative școlare și 

extrașcolare cu scopul diseminării proiectelor naționale de prevenire a consumului de droguri  

cadrelor didactice din unitățile de învățământ reprezentate.  

În urma acestor activități, unitatea noastră a primit 65 de solicitări privind materiale pentru 

implementarea proiectelor. Sunt în derulare   14 proiecte  ” Cum să creștem sănătoși”, 5 proiecte 

”Necenzurat”, 4 proiecte ” ABC – ul emoțiilor”. 

Oferta antidrog a fost mediatizată și în învățământul universitar respectiv Universitatea 

Bioterra și Universitatea Dunărea de Jos, ocazie cu care au fost instruite  atât cadrele didactice cât și 

personalul administrativ și auxiliar cu privire la semnele consumului de droguri. 

Activitățile de prevenire antidrog, relevante, sunt mediatizate pe pagina de facebook a 

CPECA și în presa online.  

 

CAMPANII NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE: 

 

1. Ziua Internațională de Luptă Împotriva Traficului și Consumului Ilicit  de Droguri   

26 iunie  - s-a marcat prin desfășurarea a 4 activități la care au participat 503 beneficiari; au 

fost distribuite 130 materiale cu mesaje antidrog 

 

2. Ziua Mondială Fără Tutun 2022 – 31 Mai  s-a marcat,  în mediul gimnazial și liceal, 

prin desfășurarea a 55 activităţi la care au participat un număr de 855 elevi și 34 profesori  
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ACTIVITĂȚI PUNCTUALE DESFĂȘURATE DE SPECIALIȘTII CPECA BUZĂU 

 

În perioada ianuarie – octombrie 2022, s-au desfășurat 215 de activități punctuale la care au 

participat 4074 elevi  și 363 profesori, după  cum urmează: 

- învățământul preșcolar -  2 activități, 42 preșcolari, 3 cadre didactice 
       - învățământul primar -    10 activități, 138 școlari, 10 cadre didactice 

       - învățământul gimnazial -62 activități, 1256 elevi, 81 cadre didactice 

       - învățământul liceal -     140 activități, 2584 elevi, 267 cadre didactice 

       - activitate de informare antidrog în cadrul Simpozionului județean ” Plantele medicinale și  

sănătatea”  organizat de șcl. Gimn.”Sf Apostol Andrei” 1 activitate, 54 elevi, 2 cadre didactice 

 

 

Prevenirea în comunitate  

 

În perioada de referință, s-au desfășurat 51 de activități de prevenire a consumului de 

droguri, la care au participat 2507 beneficiari și 72 lucrători din cadrul MAI, după  cum urmează: 

 

- Activități de informare antidrog în cadrul programului ”În siguranță la volan; Stop 

accidentelor!” organizat de Inspectoratul de Poliție Județean Buzău și Serviciul 

Probațiune Buzău  - 2 activități, 28 beneficiari adulți  

- Activitate de informare în cadrul ”Săptămânii Prevenirii Criminalității” organizată de 

Inspectoratul de Poliție Județean Buzău-1 activitate, 80 beneficiari 

 

- Activități de informare în cadrul CMP Schengen Buzău – 4 activități, 17 beneficiari  

 

- Activități punctuale de prevenire a consumului de droguri , pe perioada sezonului 

estival, în comunitate ( Târgul Drăgaica, Parcul Crâng, bdul N. Bălcescu, Tabăra Măgura 

” Muzeul în aer liber”, Primăria Pârscov ” Centrul de zi”, Parcul Central Râmnicu Sărat, 

Parcul Marghiloman, Festivalul ” Buzăul lui Marghiloman”, Piscina Atlantis, Parcul 

Tineretului ” Scoala din parc”, Tabăra tematică Berca) -  43 activități, 2232 beneficiari 

 

- Activitate de prevenire a consumului de droguri adresată copiilor instituționalizați 

din cadrul D.G.A.S.P.C. în cadrul proiectului ” Ajungem mari” - 1 activitate, 150 

beneficiari 

-  activitate preventiv informativă antidrog la Bursa locurilor de muncă – Buzău . S-au 

distribuit 353 materiale informative 

 

În cadrul activităților de prevenire în comunitate, specialiștii Centrului de Prevenire, 

Evaluare şi Consiliere Antidrog Buzău au folosit trei tipuri de ochelari ( ochelarii care induc 

efectele consumului de alcool, cei care induc efectele consumului de alcool  în versiunea de 

noapte  și ochelarii care induc efectele consumului  de droguri) care simuleaza  starea de 

deteriorare produsă alcool sau alte substante psihotrope. 

Prin testarea ochelarilor simulatori, tinerii au putut testa efectele consumului de alcool și 

droguri dar și starea de intoxicare cu acestea, în scopul prevenirii consumului de substanțe cu 

efect psihoactiv. 
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       Domeniul prioritar ASISTENȚA INTEGRATĂ 
 

Arie prioritară: REDUCEREA RISCURILOR ASOCIATE CONSUMULUI DE DROGURI 
 

          În colaborare cu Serviciul de Probațiune Buzău, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere 

Antidrog Buzău, a desfășurat următoarele programe: 

- Programul național  ”Fred Goes Net intervénții timpurii pentru  consumatorii de droguri 

care au fost identificați pentru prima oară”  s-au desfășurat 6 cursuri, cu 33 beneficiari 

- Programul de reintegrare socială – consiliere de grup s –au desfășurat 2 cursuri la care au 

participat 20 beneficiari  

 

Arie prioritară: ASISTENȚA SPECIALIZATĂ A PERSOANELOR CARE CONSUMĂ 

DROGURI 
 

       Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Buzău a desfășurat activități 

specifice privind asistența consumatorilor de droguri, urmare a ordonanțelor primite de la 

parchet, poliție sau la adresarea directă și  a  colectat date privind urgențele înregistrate la 

camerele de gardă, astfel: 

- A înregistrat un număr de 15 ordonanțe emise de DIICOT București/Constanța și 6 

solicitări de evaluare și includere în programul de management de caz de la alte instituții; 

- A colectat de la unitățile medicale din județul Buzău, 13 fișe  standard de înregistrare a 

urgențelor medicale produse ca urmare a consumului de substanțe psihoactive. 

                                        

 

 

Cu deosebită stimă, 

 

 

Coordonator CPECA Buzău 

 

             Comisar de poliție Chelcan Gabriel 

 


