
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între  

Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenția Națională Antidrog,  
în vederea organizării activităților din cadrul proiectului „Educație antidrog” 

 
 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 16 martie 2017; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între 
Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenția Națională Antidrog, în vederea organizării 
activităților din cadrul Proiectului „Educație antidrog”; 
 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului 
de colaborare între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenția Națională Antidrog, în 
vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație antidrog”; 
 - raportul de specialitate nr. 3127/22 februarie 2017 comun, al Direcției gestionarea 
patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Alba; 
 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 120/2014 
privind însuşirea Strategiei Judeţene Antidrog Alba 2013-2020 şi a Planului de acţiune pentru 
implementarea Strategiei Judeţene Antidrog Alba în perioada 2013-2016; 
 Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 
bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 
juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și 
protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- H.G. nr. 461/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale Antidrog, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- H.G. nr. 784/2013 privind aprobarea Strategiei Naționale Antidrog 2013-2020 și a 

Planului de acțiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea Strategiei Naționale Antidrog 
2013-2020; 

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 
HOTĂRÂRE 

 
 Art. 1. Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare între Județul Alba prin Consiliul 
Județean Alba și Agenția Națională Antidrog, în vederea organizării activităților din cadrul 
Proiectului „Educație antidrog”,  conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 Art. 2. Se alocă suma de 10000 lei din bugetul local al Județului Alba (sumă care va fi 
prevăzută și aprobată în bugetul Județului Alba pentru anul 2017), pentru desfășurarea 
activităților din cadrul Proiectului „Educație antidrog”.  
 Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 
patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
 Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 
Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 
comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Agenției 
Naționale Antidrog, Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului și 
Direcției dezvoltare și bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba. 
                  CONTRASEMNEAZĂ 
                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 
                        ION DUMITREL                  Vasile BUMBU   
Nr. 93 
Alba Iulia, 16 martie 2017 

http://www.cjalba.ro/


Anexa la Hotărârea  
 Consiliului Județean Alba nr. 93 din 16 martie 2017 

 
                         R  O  M  Â  N  I  A    CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 
     MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
                   
 
        
 
 
    AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG 
               
Nr. ___________din ______________            Nr. _____________din __________ 
                      

 
 

PROTOCOL DE COLABORARE 
 
 

Încheiat în temeiul art. 2 alin. 3 din H.G. nr. 461/2011 privind organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog cu modificările și completările ulterioare, raportat 
la Strategia naţională antidrog 2013-2020 aprobată prin H.G. nr.  784/2013, 

precum şi în temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 128/28 
iulie 2016 privind adoptarea Regulamentului de funcţionare a Consiliului Judeţean Alba și 
ale art. 91 alin. 1 lit. e, coroborat cu art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a 
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

 
între 

 
1. AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG, cu sediul în municipiul Bucureşti, B-dul 

Unirii, nr. 37, bloc A4, parter, sector 3, reprezentată de director - chestor de poliţie Sorin 
Oprea  

şi 
2. CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în P-ţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, Alba 

Iulia, judeţul Alba reprezentat de Ion Dumitrel, în calitate de Preşedinte  
 

 Art. 1. Scopul protocolului 
În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce revin Agenţiei Naţionale Antidrog privind 

desfăşurarea de activităţi în domeniul reducerii cererii de droguri în conformitate cu prevederile  
art. 2 şi art. 3 din H.G. nr. 461/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 
Antidrog cu modificările și completările ulterioare, părţile consimt să desfăşoare activităţi legate 
de implementarea de proiecte naţionale şi locale de prevenire universală a consumului de droguri 
şi realizarea de activităţi în domeniul asistenţei consumatorilor de droguri, în cadrul proiectului  
„Educație antidrog”. 

 
 Art. 2. Obligaţiile Agenţiei Naţionale Antidrog prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog Alba 
 Obligaţiile Agenţiei Naţionale Antidrog prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere 
Antidrog Alba sunt: 
 a) de a desemna un responsabil din partea Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere 
Antidrog Alba, ca structură teritorială a Agenţiei Naţionale Antidrog, pentru relaţia permanentă 
cu Consiliul Judeţean Alba şi pentru implementarea Proiectului „Educaţie antidrog”; 
 b) de a solicita participarea Consiliului Judeţean Alba, la acţiunile organizate de Agenţia 
Naţională Antidrog prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba în cadrul 
proiectului „Educație antidrog”; 
 c) de a obține, anterior desfășurării activităților din cadrul protocolului de colaborare, 
acordul scris din partea Inspectoratului Școlar Județean Alba,  pentru desfășurarea în unitățile 



școlare din județul Alba a activităților al căror obiect îl constituie prezentul protocol de 
colaborare; 
 d) de a implementa proiecte locale de prevenire a consumului de droguri în şcoală, în 
familie şi în comunitate în colaborare cu Consiliul Judeţean Alba; 
 e) de a realiza activităţi în domeniul asistenţei consumatorilor de droguri pentru 
identificarea, atragerea şi motivarea consumatorilor de droguri în vederea includerii în serviciile 
de asistenţă specializată, în colaborare cu Consiliul Judeţean Alba; 
 f) de a înscrie pe documentele prin care se realizează programele comune denumirea şi 
sigla Consiliul Judeţean Alba; 
 g) de a respecta, conform legislaţiei naţionale, principiul confidenţialităţii în 
implementarea proiectelor şi activităţilor desfăşurate în comun cu Consiliul Judeţean Alba; 
 h) de a contribui la mediatizarea evenimentelor organizate în comun cu Consiliul 
Judeţean Alba şi de a menţiona pe parcursul tuturor acţiunilor şi în colaborarea cu partenerii 
media, sprijinul Consiliului Judeţean Alba; 
 i) de a distribui materialele de informare și produsele promoționale către publicul țintă. 

 
 Art. 3. Obligaţiile Consiliului Judeţean Alba 
 Obligaţiile Consiliului Judeţean Alba sunt următoarele: 

a.) de a desemna un responsabil din partea  Consiliului Judeţean Alba pentru relaţia cu 
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba; 

b.) de a participa la implementarea programelor şi proiectelor în domeniul reducerii 
cererii conform sarcinilor asumate în cadrul Strategiei Judeţene Antidrog Alba 2013-2020, 
aprobată prin ordinul Prefectului județului Alba nr. 113 din 10 iunie 2014 şi prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 120 din 31 iulie 2014; 

c.) de a susține organizarea activităților din cadrul proiectelor propuse de către Centrul de 
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba, respectiv Proiectul ”Educaţie antidrog” și de a 
asigura finanţarea materialelor promoționale ce vor fi utilizate în campaniile de prevenire, în 
sumă totală maximă de 10.000 lei; 

d.) de a informa Agenţia Naţională Antidrog cu privire la toate acţiunile desfăşurate în 
domeniul prevenirii consumului de droguri desfăşurate fără participarea Centrului de Prevenire, 
Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba; 

f.) de a înscrie pe documentele prin care se realizează programele comune denumirea şi 
sigla Agenţiei Naţionale Antidrog/ Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba; 

g.) de a respecta, conform legislaţiei naţionale, principiul confidenţialităţii în 
implementarea proiectelor şi activităţilor desfăşurate în comun cu Agenţia Naţională Antidrog / 
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba; 

h.) de a contribui la mediatizarea evenimentelor organizate în comun cu Agenţia 
Naţională Antidrog/ Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba şi de a menţiona 
pe parcursul tuturor acţiunilor şi în colaborarea cu partenerii media sprijinul Agenţiei Naţionale 
Antidrog. 
 
 Art. 4. Durata protocolului de colaborare 

Protocolul de colaborare intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi. 
Activităţile ce fac obiectul protocolului de colaborare vor fi derulate până la data de 31 
decembrie 2017. 
 
 Art. 5. Încetarea protocolului de colaborare 

Prezentul protocol de colaborare încetează la expirarea perioadei stabilită de părţi ca 
durată a acestuia, conform art. 4.  

Oricare din părţi poate denunţa unilateral protocolul, cu respectarea unui termen de 
preaviz de 15 zile.  

Din momentul notificării menţionate mai sus, activităţile în derulare vor continua până la 
împlinirea termenului de preaviz. 
 
 Art. 6. Modalităţile de comunicare 

În derularea prezentului protocol de colaborare părţile vor folosi următoarele mijloace de 
comunicare:  telefon,/fax şi e-mail/poştă. 



Responsabil din partea Agenţiei Naţionale Antidrog de urmărirea derulării protocolului 
de colaborare este domnul Claudiu Duşa - coordonatorul Centrului de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog Alba, iar datele de contact ale acestuia sunt: telefon mobil 0745204542, e-
mail claudiu.dusa@ana.gov.ro. 

Responsabil din partea Consiliul Judeţean Alba este doamna Sorina Oprean - consilier la 
Direcția gestiunea patrimoniului - Serviciul turism, cultură, tineret, sport și învățământ din cadrul 
aparatului propriu de specialitate al Consiliului Județean Alba, telefon 0749279518, e-mail 
sorina.oprean@cjalba.ro. 

 
 Art. 7. Soluţionarea divergenţelor 

Divergenţele ce pot apărea cu privire la aspectele legate de derularea protocolului vor fi 
soluţionate de către părţi pe cale amiabilă, prin intermediul persoanelor de contact desemnate de 
către părţi ca responsabile de urmărirea derulării protocolului.  

Dacă neînţelegerile nu pot fi soluţionate pe această cale, părţile vor face o comunicare 
scrisă cu privire la aspectele în divergenţă. 
 
 Art. 8. Alte dispoziţii 

 (1) Părţile semnatare se angajează ca orice impediment survenit în aplicarea prezentului 
protocol de colaborare să fie notificat  în timp util celeilalte părţi, iar remedierea acestuia va fi 
făcută având la bază consultarea reciprocă şi dialogul bilateral constructiv. 

 (2) Prezentul protocol de colaborare poate fi modificat sau completat la solicitarea 
oricăreia dintre părţi cu acordul celeilalte, prin semnarea de acte adiţionale, părţi integrante ale 
prezentului protocol de colaborare; 

 (3) Prezentului protocol de colaborare îi sunt aplicabile și prevederile din actele 
normative în materie, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor stabilite în protocol. În 
cazul în care intervin modificări legislative semnificative care conduc la schimbări majore ale 
prevederilor protocolului de colaborare, se vor încheia acte adiționale pentru punerea în acord cu 
legislația în vigoare. 

 (4) La data semnării prezentului protocol de colaborare, de către ambele părţi, Protocolul 
de colaborare înregistrat la Agenția Națională Antidrog cu nr. 462316 din 19 aprilie 2016 și la 
Consiliul Județean Alba cu nr. 5970/5 aprilie 2016, îşi încetează aplicabilitatea. 

 
Prezentul protocol de colaborare a fost încheiat și semnat azi, ________________, în 2 

exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.            
 
 
AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG               CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 
                                    

        Director,                                Preşedinte, 
Chestor de poliție  Sorin OPREA                           Ion DUMITREL 
 
 
                                                     Director executiv, 
                                                        Ioan Bodea 
            
            Avizat pentru legalitate                                                                    Director executiv,  
            Compartimentul juridic                        Marian Florin Aitai 
 
                         Vizat CFP 
 
                                                                                                                              Avizat  
                                                                                                                     Consilier juridic   
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          Anexa la Protocolul de colaborare 
 
 

REGULAMENT 
   de organizare a activităților din cadrul proiectului 

„Educație antidrog” 
 
 Preambul 

Consumul şi traficul de droguri constituie, la nivel mondial, un fenomen dinamic, fiind 
puternic influenţat de o multitudine de factori de natură socială şi economică. Fenomen complex, 
caracterizat de mutaţii permanente, consumul şi traficul de droguri a cunoscut şi în România noi 
forme de manifestare, necesitând abordări tot mai variate. Orientarea politicii de răspuns la 
fenomenul drogurilor a fost influenţată în timp de tendinţele acestuia, de concluziile studiilor, de 
rezultatele din practica specialiştilor, precum şi de societatea civilă, fapt care a impus necesitatea 
unei reacţii instituţionale rapide şi eficiente.  

Una din problemele actuale ale societăţii româneşti o constituie creşterea cererii de 
droguri în rândul populaţiei generale, îndeosebi în rândul elevilor. Răspândirea consumului 
abuziv de droguri în rândul populaţiei tinere a dus la apariţia de reţele de trafic ample pe 
teritoriul ţării noastre şi este necesar o intensificare a acţiunilor de prevenire a consumului de 
droguri. 

Strategia Națională Antidrog a fost adoptată prin H.G. nr. 784/2013 privind aprobarea 
Strategiei Naționale Antidrog 2013-2020 fiind adoptat în acest sens și un plan de acțiune pentru 
implementarea strategiei; 

Totodată, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 120/31 iulie 2014 a fost aprobată 
însușirea Strategiei Județene Antidrog Alba 2013-2020, al cărei obiective specifice propuse sunt 
de natură a genera până în anul 2020 un impact favorabil asupra sănătăţii, ordinii şi siguranţei 
publice. În acest sens, planurile de acţiune aferente strategiei detaliază şi stabilesc concret 
măsurile şi intervenţiile din domeniul reducerii cererii şi ofertei drogurilor, pornind de la o 
abordare coerentă şi eficientă, să contribuie la reducerea disponibilităţii drogurilor pe piaţă și să 
promoveze cunoaşterea fenomenului prin evaluarea sistematică a tendinţelor şi provocărilor din 
domeniul drogurilor, în vederea fundamentării răspunsului instituţiilor şi structurilor societăţii 
civile. 
 

CAPITOLUL I – Cadrul legal 
 

 Art. 1.  Potrivit art. 2 alin. 3 din H.G. nr. 461/2011 privind organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale Antidrog, raportat la Strategia naţională antidrog 2013-2020 aprobată prin 
H.G.  nr. 784/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale antidrog 2013-2020, pentru realizarea 
atribuţiilor sale Agenţia Națională Antidrog cooperează cu instituţii publice şi organizaţii 
neguvernamentale, române şi străine, precum şi cu organizaţii internaţionale. 
 Art. 2. Potrivit prevederilor art. 91 alin. 1 lit. e și alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul 
județean are atribuții privind cooperarea interinstituțională, în exercitarea acestor atribuții, 
hotărând cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv perteneri din 
societatea civilă, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau 
proiecte de interes public județean. 
 

CAPITOLUL II – Alocarea resurselor financiare 
 

 Art. 3. Suma aferentă realizării proiectului va fi alocată din bugetul local al Judeţului 
Alba aferent anului 2017.  
 

CAPITOLUL III – Locul şi perioada desfăşurării proiectului 
 

 Art. 4.  Județul Alba, în perioada februarie - noiembrie 2017. 
 
 
 



CAPITOLUL IV – Activitățile din cadrul proiectului 
 

 Art. 5.  Concursul Național „Mesajul meu antidrog”- etapa județeană, care are ca scop 
menţinerea la un nivel scăzut a consumului de droguri (prevalenţa), reducerea cazurilor de noi 
consumatori (incidenţa) în rândul populaţiei din învăţământul preuniversitar (gimnazial şi liceal). 
 Concursul, care va avea loc în perioada februarie - mai 2017, se va desfășura pe secțiuni: 
 - eseu literar – (în limba română, maghiară, rromani); 
 - film de scurt metraj, spot antidrog; 
 - arte vizuale – pictură, grafică, fotografie; 
 - sport. 
 Concursul are ca obiectiv general creşterea nivelului de informare, educare şi 
conştientizare a populaţiei şcolare în vederea neînceperii consumului de droguri, în cadrul 
proiectelor şcolare, extraşcolare şi de petrecere a timpului liber, iar ca obiective specifice: 
dezvoltarea unor atitudini şi practici la nivelul întregii populaţii aflată într-o formă de 
învăţământ, prin intermediul proiectelor şcolare şi de petrecere a timpului liber, în scopul 
adoptării unui stil de viaţă sănătos, fără tutun, alcool şi droguri, și creşterea influenţei factorilor 
de protecţie pentru evitarea sau cel puţin întârzierea debutului consumului de alcool, tutun şi 
droguri. 
 Beneficiarii direcți ai concursului sunt elevii din învăţământul preuniversitar (gimnaziu 
şi liceu), iar beneficiarii indirecții sunt cadrele didactice, familia, prietenii și societatea în 
general. 
 Activitățile din cadrul concursul sunt:   
 a) lansarea concursului, prezentarea noului regulament al concursului, a tematicii 
secţiunilor, prezentarea materialelor de promovare a ediţiei a XIV-a a concursului – 
februarie/martie 2017; 
 b) promovarea concursului în mediul şcolar - februarie/martie 2017; 
 c) desfăşurarea etapei judeţene – februarie/mai 2017; 
 d) evaluarea lucrărilor și premierea celor mai bune lucrări la etapa judeţeană – mai 2017; 
 e) transmiterea lucrărilor distinse cu premiul I la nivel judeţean, pe secțiuni, pe grupa de 
vârsta (gimnaziu/liceu) către Agenţia Naţională Antidrog – mai 2017.    
 Descrierea secțiunilor concursului 
 I. Film scurt metraj, spot antidrog: destinat doar elevilor de liceu  
 Condiţii tehnice:  
 Film: sunt acceptate numai producţii de scurt metraj cu durata de 10-15 min., 
circumscrise temei; 
 Filmele sunt creaţii originale, iar autorii sunt prezentaţi pe generic. 
 Nu se acceptă producţii care induc un mesaj verbal sau video violent; 
 Spot: sunt acceptate numai spoturi video originale, cu durata de 30-60 sec, circumscrise 
temei. 
 Producţiile de film şi spot vor fi prezentate juriului pe CD sau DVD, inscripţionate cu 
numele producţie, autorul, unitatea şcolară şi judeţul de provenienţă. 
 II. Eseu literar: destinat elevilor de gimnaziu şi liceu  
 Condiţii tehnice:  
 Lucrările nu trebuie să depăşească 2 pagini, la 1,5 rânduri, cu caractere Times New 
Roman 12, pe suport de hârtie şi electronic (CD); 
  La evaluarea lucrărilor vor fi avute  în vedere următoarele criterii: 
      - încadrarea în cerinţe (tematică şi dimensiuni); 
      - promovarea mesajelor pozitive; 
      - originalitatea mesajului şi subiectului ales; 
      - acurateţea stilului, claritatea limbajului;  
 Lucrările elaborate de participanţii aparţinând minorităţilor vor fi în limba maternă şi vor 
fi traduse în limba română. 
 III. Arte vizuale: destinat  elevilor de gimnaziu şi liceu  
 Condiţii tehnice:  
 Dimensiunea minimă a fotografiilor participante va fi de 1240 X 768 pixeli, format .jpg. 
 Dimensiunea maximă a fotografiilor participante va fi de 8 MB, format jpg.  
 Lucrările fotografice vor fi transmise pe CD sau DVD.  



 În lucrările de artă vizuală vor fi promovate mesaje pozitive evitându-se pe cât posibil 
cruci, seringi, cranii, moartea cu coasa, etc. 
 Secţiuni: 

- pictură – acuarelă, tempera, guaşe, tehnică mixtă- format A3/A4; 
- grafică – tuş, creion - format A3/A4; 
- fotografie 

 
 IV. Sport: Această secţiune se va desfăşura doar la faza judeţeană.  
 Se organizează la disciplinele înscrise în calendarul competiţional sportiv şcolar.  
 În cadrul competiţiilor sportive şcolare pe diferite ramuri sportive, C.P.E.C.A. Alba va 
colabora cu Direcţia pentru Sport şi Tineret Alba şi Inspectoratul Şcolar Județean Alba, pentru 
promovarea practicării sportului şi mişcării în aer liber ca alternativă la consumul de droguri, vor 
susţine şi încuraja implicarea elevilor la competiţiile şi campionatele sportive locale destinate 
elevilor şi vor promova prin mijloace specifice mesaje antidrog, oferind câştigătorilor, în funcţie 
de posibilităţi, diplome, plachete şi cupe.  
 Pentru asigurarea vizibilităţii vor fi mediatizate în presă evenimentele importante înscrise 
în graficul desfăşurării concursului. 
 
 Comisiile de evaluare a lucrărilor de la nivelul judeţean vor fi formate din 
reprezentanţi ai instituţiilor partenere.  
 La evaluarea lucrărilor se va ţine seama de criteriile generale de evaluare menţionate 
pentru fiecare secţiune în parte.  
 Comisiile judeţene de evaluare a lucrărilor pot stabili, pentru departajarea câştigătorilor, 
şi alte criterii de evaluare a lucrărilor participante la secţiunile concursului, cu condiţia ca acestea 
să fie stabilite înainte de începerea evaluării.  
 În cazul lucrărilor colective premiile sunt decernate coordonatorului echipei, ceilalţi 
membrii primind diplome. 
 Nu vor fi evaluate, fiind eliminate din concurs, lucrările care nu respectă condiţiile 
minimale şi obligatorii stipulate în prezentul regulament, precum şi lucrările primite după data 
de 05.05.2017, ora 16.00.   
 
 Premierea: în limita bugetului alocat, câștigătorii locurilor I, II și III, pe secțiuni și 
categorii de vârstă, vor fi premiați cu diplome și premii constând în echipamente IT și 
birotică. 
 
 Art. 6. „Necenzurat” - un proiect de prevenire a consumului de droguri în şcoli, având la 
bază modelul comprehensiv al influenţei sociale.  
 Desfăşurarea acestuia are în vedere activități ca: implementarea la nivelul judeţului Alba 
de proiecte naţionale şi/sau locale de educaţie nonformală, în vederea dezvoltării personalităţii de 
tip asertiv şi a mecanismelor de coping, necesare în adoptarea deciziilor corecte şi responsabile 
în legătură cu consumul de tutun, alcool, droguri şi substanţe noi cu proprietăţi psihoactive, 
proiecte adresate elevilor de gimnaziu şi  implementarea unor proiecte pilot locale de tip „Şcoala 
părinţilor” de formare de abilităţi cu rol de factori de protecţie în consumul de droguri din cadrul 
obiectivului specific dezvoltarea rolului proactiv al familiilor în viaţa copiilor în vederea 
formării sau întăririi abilităţilor pentru creşterea influenţei factorilor de protecţie (prevenirea în 
familie). ”Necenzurat” este implementat de către specialişti din cadrul CPECA Alba, formaţi la 
nivel naţional pe acest proiect  şi de către psihologii şcolari din cadrul unităţilor de învăţământ 
formaţi de către formatori autorizaţi din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog – Centrul Regional 
de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba. Specialiştii CPECA Alba asigură şi 
coordonarea şi monitorizarea implementării proiectului în  unităţile de învăţământ.     
 Scopul acestuia este de a dezvolta, în rândul elevilor de 12-14 ani, aptitudini specifice şi 
resurse de care au nevoie pentru a rezista influenţelor sociale, de a înţelege corect cunoştinţele 
despre droguri si efectele lor asupra sănătăţii individuale şi colective.  
 Influenţa socială este cuprinsă în proiecte ca un factor de protecţie în prevenirea 
consumului de droguri.  
 Metodele interactive utilizate sunt axate pe intensificarea abilităţii de a integra relaţiile 
sociale și o puternică reţea socială este antrenată în modul de abordare a drogurilor, a 
consumului de droguri şi a urmărilor acestuia. 



  Beneficiarii direcți sunt adolescenţii cu vârste între 12 şi 14 ani, deoarece aceasta este 
vârsta când adolescenţii pot începe să experimenteze drogurile (în special fumatul, consumul de 
alcool sau consumul de canabis). Vor participa 20 de clase de gimnaziu de la școlile din judeţul 
Alba, fiind angrenaţi un număr de aproximativ 600 elevi, 600 părinţi şi 20 de cadre didactice. 
 Școlile participante sunt: Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alba Iulia, Liceul de Arte 
„Regina Maria” Alba Iulia, Şcoala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Sebeş, Şcoala Gimnazială 
nr. 2 Sebeş, Şcoala Gimnazială „Iuliu Maniu” Vinţu de Jos, Şcoala Gimnazială Pianu de Sus, 
Şcoala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Alba Iulia, Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia, 
Liceul Teologic Romano-Catolic Alba Iulia, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Alba Iulia, 
Colegiul Tehnic „Alexandru Domşa” Alba Iulia şi Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia.  
 Compus din 12 lecţii la fiecare clasă, „Necenzurat” este dedicat dezvoltării de abilităţi de 
viaţă sănătoasă şi/sau întârzierea tranziţiei de la experimental la consumul regulat de droguri, şi 3 
întâlniri cu părinţii la fiecare clasă.    
 Perioada de desfășurare a acestuia este în semestrul al II-lea al anului şcolar 2016-2017 
şi în semestrul I al anului şcolar 2017-2018. 
 În limita bugetului alocat, vor fi  tipărite materialele necesare implementării 
proiectului, respectiv caietele pentru elevi, ghiduri metodice pentru psihologii şcolari şi 
specialiştii C.P.E.C.A Alba, care vor desfăşura lecţiile „Necenzurat”, precum şi seturi de 47 
cartonaşe cu întrebări şi răspunsuri despre droguri şi efectele consumului acestora. 
 

CAPITOLUL V -  Dispoziţii finale 
 

 Art. 7. Premiile aferente fiecărei activități vor fi achiziționate în limita bugetului total 
alocat acestui proiect. 
 Art. 8. Prevederile prezentului regulament se aplică în anul 2017. 
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