
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba  

prin Consiliul Județean Alba și Agenția Națională Antidrog,  

în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație antidrog” 

 

 

 

          Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 12 aprilie 2021; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT - 

Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenția Națională Antidrog, în vederea organizării 

activităților din cadrul Proiectului „Educație antidrog”; 

           - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului 

de colaborare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenția Națională Antidrog, 

în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație antidrog”; 

           - raportul de specialitate  nr. 7658/2 aprilie 2021 al Compartimentului tineret, învăţământ, 

sport, relaţii  interinstituţionale şi al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba;  

- adresa nr. 3974200/10 decembrie 2020 a Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere 

Antidrog Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 27518/10 decembrie 

2020;  

            Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 

Juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi de avizul favorabil al 

Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG - uri și sport; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. 1 lit. e, art. 173 alin. 7 lit. a din O.U.G nr. 

57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, adoptă 

următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare între UAT - 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 aprobă alocarea sumei de 18.000 lei din bugetul local al Județului Alba (sumă care 

va fi prevăzută şi aprobată în bugetul Judeţului Alba pentru anul 2021), pentru desfășurarea 

activităților din cadrul Proiectului „Educație antidrog”.  

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Compartimentului tineret, 

învăţământ, sport, relaţii interinstituţionale şi Direcţiei dezvoltare şi bugete, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial Local al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Agenției 

R O M Â N I A  
J U D E Ț U L  A L B A  

CONSILIUL JUDEȚEAN  

Municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1. cod 510118 

Cod de înregistrare fiscală 4562583 

Tel: 0258-813380; 813382; fax:  0258-813325; 

e-mail: cjalba@cjalba.ro   web: www.cjalba.ro  

http://www.cjalba.ro/


 

 

Naționale Antidrog, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Compartimentului tineret, 

învăţământ, sport, relaţii interinstituţionale și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                                                                                                Contrasemnează 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 94 

Alba Iulia, 12 aprilie 2021 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. f, art. 

139 alin. 5 lit. a şi  art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, cu un număr de 33 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 32 

Număr voturi împotrivă: 0                             Abţineri de la vot: 0 
 



 

 

Anexa la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 94/12 aprilie 2021    

 

R  O  M  Â  N  I  A                  JUDEŢUL ALBA 

     MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

                   

 

        

 

 

    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 

precum şi în temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 116/28 mai 

2020 privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de 

organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, cu 

modificările şi completările ulterioare și ale art. 173 alin. 1 lit. e, art. 173 alin. 7 lit. a din 

O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare 

 

între 

 

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

nr. 37, bloc A4, parter, sector 3, reprezentată de Î. Director  comisar şef  de poliţie  Cătălin – 

Valentin NEGOI - NIȚĂ 
şi 

2. UAT JUDEŢUL ALBA prin 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 naționale şi/sau locale în 

domeniul reducerii cererii de droguri; 

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 promoţionale necesare implementării proiectului precum şi a 

articolelor şi echipamentelor sportive pentru premierea câştigătorilor concursului din cadrul 

proiectului, în sumă totală maximă de 18.000 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 2021. 

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. 

Responsabil din partea Consiliul Judeţean Alba este doamna Sorina Oprean - consilier 

superior în cadrul Compartimentului tineret, învăţământ, sport, relaţii interinstituţionale din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

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. 

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

exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.  

 

       

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG               CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA  

     

  Î. DIRECTOR                               

 Comisar șef de poliție                                          Preşedinte, 

    Cătălin - Valentin NEGOI - NIȚĂ                                              Ion DUMITREL 

 

 

  Administrator public,  

 Dan Mihai POPESCU 
 

Avizat pentru legalitate 

Compartimentul juridic                                       

                                                                                                                 Director executiv, 

                 Marian Florin AITAI 

 

      

                      

       Director executiv, 

                  Liliana NEGRUŢ 
 

 

                                           

   C.F.P. 
      

 

 

                                 Vizat 

                                                                                                                   Consilier juridic      

 

 

   Întocmit, 

                                                                                                                    Sorina Oprean           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                         Anexă 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. 

 

CAPITOLUL I – Cadrul legal 
 Art. 1.  Potrivit art. 2 alin. 3 din H.G. nr. 461/2011 privind organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale Antidrog, cu modificările și completările ulterioare, 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. 173 alin 1 lit. e din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ cu modificările și completările ulterioare, consiliul judeţean are atribuţii privind 

cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern, atribuţii în exercitarea cărora, potrivit art. 

173 alin. 7 lit. a, din aceeaşi ordonanţă, hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu 

persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea 

finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public 

judeţean. 

 

CAPITOLUL II – Alocarea resurselor financiare 
 Art. 3. Suma aferentă realizării proiectului va fi alocată din bugetul local al Judeţului Alba 

aferent anului 2021.  

 

CAPITOLUL III – Locul şi perioada desfăşurării proiectului 

 Art. 4.  Județul Alba, în perioada februarie - decembrie 2021. 

 

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  va avea loc în perioada ianuarie - aprilie 2021, se va desfășura pe secțiuni:   

  - film scurt metraj, spot video antidrog; 

 - arte vizuale – pictură, grafică, fotografie; 

 - free-style (sport, eseu literar, quilling) 

 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.) desfăşurarea etapei judeţene – ianuarie/aprilie 2021; 



 

 

 b.) evaluarea lucrărilor și premierea celor mai bune lucrări la etapa judeţeană – aprilie/mai 

2021; 

 c.) transmiterea lucrărilor distinse cu premiul I la nivel judeţean, pe secțiuni, pe grupa de 

vârsta (gimnaziu/liceu) către Agenţia Naţională Antidrog – mai 2021.    

  

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. Arte vizuale: destinat  elevilor de gimnaziu şi liceu  

 Condiţii tehnice:  
     Grafică - Sunt acceptate numai producţii originale, conform temei, astfel:  

     Tuş, creion - format A3/A4 

Producţiile se transmit la CPECA în format fizic 

Pictură - Sunt acceptate numai producţii originale, conform temei, astfel:  

Acuarelă, tempera, guaşe, tehnică mixtă - format A3/A4 

Producţiile se transmit la CPECA în format fizic  

Fotografie - Sunt acceptate numai producţii originale, conform temei, astfel:  

Dimensiunea minimă va fi de 1240 X 768 pixeli, format jpeg 

Dimensiunea maximă va fi de 8 MB, format jpeg 

Producţiile se transmit la CPECA pe CD/DVD 

 

 În lucrările de artă vizuală vor fi promovate mesaje pozitive evitându-se pe cât posibil cruci, 

seringi, cranii, moartea cu coasa, etc. 

 

 III. Free-style (sport, eseu literar, quilling) 

 Eseu literar: destinat elevilor de gimnaziu şi liceu  

 Condiţii tehnice:  
Sunt acceptate numai producţii originale, conform temei, astfel: - maxim o pagină A4, cu 

caracter de 12 Times New Roman, 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. 

Quilling: destinat elevilor de gimnaziu şi liceu – se vor realiza imagini decorative utilizând 

materiale specifice tehnicii quilling 

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 

23 aprilie 2021.   
  

Premierea: în limita bugetului alocat, câștigătorii locurilor I, II și III, pe secțiuni și 

categorii de vârstă din cadrul concursului, vor primi premii constând în diplome și articole şi 

echipamente sportive. 
  

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  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).  

 Proiectul are o componentă pentru elevi şi una pentru părinţi. Componenta pentru elevi constă în 

parcurgerea a 12 lecţii de câte 1-1,5 ore, săptămânal. Curricula are trei părţi:   

– îmbunătăţirea cunoştinţelor legate de factorii de risc şi de protecţie, concomitent cu 

construirea atitudinilor împotriva consumului;  

– concentrarea asupra abilităţilor, credinţelor şi normelor interpersonale şi asupra informaţiilor 

realiste despre prevalenţă;   

– dezvoltarea abilităţilor intrapersonale, cum ar fi competenţele de coping, rezolvarea de 

probleme, luarea deciziilor şi stabilirea obiectivelor.  

Componenta pentru părinţi include o întâlnire de trei ore, focusată pe: 

– abilităţi generale ale părinţilor de a consolida relaţiile de familie, precum şi de a controla şi 

soluţiona conflictele; 

– abilităţi privind prevenirea consumului de droguri, care vor creşte nivelul cunoştinţelor 

părinţilor despre droguri şi îi vor ajuta să comunice copiilor lor minori atitudinile potrivite şi 

modelele de comportament adecvate cu privire la droguri; 

– abilităţi privind exercitarea rolului de părinţi. 



 

 

Programul se va implementa la 30 unități școlare din judeţul Alba, fiind angrenaţi un număr de 

aproximativ 700 elevi, 700 părinţi şi 30 de cadre didactice. 

  

În limita bugetului alocat, vor fi achiziţionate materialele promoţionale necesare 

implementării proiectului, constând în caietele pentru elevi, tricouri, pixuri. 

 

Art. 7. „ABC –ul emoțiilor” – este un proiect de formare şi consolidare a abilităţilor 

emoţionale cu rol de factori de protecţie în prevenirea consumului de droguri, punând accent pe 

conştientizarea de sine, abilităţile de comunicare asertivă, gestionarea emoţiilor negative, abilitatea 

de a face faţă presiunii grupului şi de adoptare a deciziilor pentru o dezvoltare sănătoasă. Proiectul 

se adresează copiilor din clasele I şi a II-a şi se centrează pe 5 teme principale. Proiectul se bazează 

pe modelul inteligenţei emoţionale. Inteligenţa emoţională din viaţa adultă îşi are originea în 

dezvoltarea competenţelor emoţionale şi sociale în perioada preşcolară şi şcolară mică, acestea fiind 

perioade de achiziţii fundamentale în plan emoţional, social şi cognitiv. Copiii care prezintă deficite 

la nivelul competenţelor emoţionale şi sociale riscă să dezvolte probleme serioase, atât în timpul 

copilăriei, a adolescenţei cât şi a vieţii adulte, pe diferite planuri, cum ar fi: sănătatea mentală 

(anxietate, depresie, tulburări de comportament, delicvenţă juvenilă, consum de alcool şi droguri 

etc.), dezvoltarea cognitivă (atitudini negative faţă de şcoală, lipsa încrederii în abilitatea de a 

rezolva sarcinile şcolare şi refuzul acestora), adaptarea şcolară (absenteism, abandon şcolar, 

dificultăţi în adaptarea la cerinţele mediului şcolar etc.) 

În multe cazuri, consumul de droguri compensează incapacitatea de a gestiona, într-un mod mai 

productiv, sentimentele de tristeţe şi lipsă de speranţă. O deficienţă emoţională gravă are ca rezultat 

incapacitatea oamenilor de „a percepe” semnificaţia noilor informaţii şi a experienţelor anterioare, 

ceea ce poate duce la un comportament iresponsabil şi un dezechilibru.  

Programul se va implementa la 15 unități școlare din judeţul Alba, fiind angrenaţi un număr de 

aproximativ 375 elevi.  

 

În limita bugetului alocat, vor fi  achiziţionate materialele promoţionale necesare 

implementării proiectului, respectiv caietele pentru elevi. 

 

Art. 8. „Eu și copilul meu” – este un proiect în care ne propunem să consolidăm legăturile 

afective dintre membrii familiei (părinte-copil, părinte-părinte, copil-copil), dintre aceştia şi şcoală, 

aplicând sistematic metode fundamentate ştiinţific. Părinţii sunt primii profesori ai copilului, ei 

începând educarea copilului din familie. Împreună cu părinţii, şcoala îşi are rolul ei bine stabilit, 

intervenind în dezvoltarea primară a copilului. În acest context, consilierea părinţilor în scopul 

îmbunătăţirii relaţiilor cu proprii copii, după principii ştiinţifice de psihopedagogie, devine o 

necesitate. Părinţilor le revine rolul esenţial în creşterea copiilor, fiind datori să le asigure nu numai 

existenţa materială, ci şi un climat familial afectiv şi moral. Sunt situaţii în care familia consideră că 

este suficient să se ocupe doar de satisfacerea nevoilor primare (hrană, îmbrăcăminte, locuinţă, 

cheltuieli zilnice etc.), subestimând importanţa unei comunicări afective, aspect ce se reflectă 

negativ în dezvoltarea sentimentului de apartenenţă al copilului. Rolul de părinte implică foarte 

multe cunoştinţe şi abilităţi necesare zi de zi. Aceste cunoştinţe şi abilităţi nu sunt înnăscute sau nu 

apar atunci când devii părinte. Fiecare dintre noi învăţăm să fim părinţi de la cei din jurul nostru, de 

la părinţii noştri, din informaţiile pe care le auzim sau le citim. Uneori însă ceea ce învăţăm din 

interacţiunea cu ceilalţi nu este suficient pentru a fi părintele de care copilul are nevoie pentru a se 

dezvolta şi pentru a creşte sănătos fizic şi mental. De multe ori părinţii au întrebări la care nu au 

răspunsuri sau observă comportamente ale copilului lor la care nu ştiu cum să reacţioneze. În 

general, comportamentul este inspirat din propria experienţă de viaţă a părinţilor, astfel 

perpetuându-se atât aspecte pozitive, cât şi negative în educaţie, pe parcursul mai multor generaţii. 

Proiectul conţine nouă activităţi interactive cu părinţii, conţinând şi aplicaţii cu caracter ludic, ce 

necesită un grad mare de implicare din partea lor. Programul se va implementa la 2 unități școlare 

din judeţul Alba, fiind angrenaţi un număr de aproximativ 50 părinți. 

 

În limita bugetului alocat, vor fi  achiziţionate materialele promoţionale necesare 

implementării proiectului, respectiv manualul proiectului și broșura pentru părinți. 

 

Art. 9. ,,Cum să creștem sănătoși” presupune formarea de deprinderi de viaţă sănătoasă în 

rândul copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară mică (clasa pregătitoare), punând accent pe 



 

 

importanţa adoptării unui stil de viaţă sănătos (alimentaţie, igienă, mişcare), a comportamentelor 

sănătoase (fără fum de ţigară, alcool şi medicamente fără prescripţie medicală) şi a modalităţilor 

adecvate de rezolvare a conflictelor fără violenţă şi de luare a deciziilor. 

Proiectul are şapte activităţi: 

 Activităţile 1-3 vizează adoptarea unui stil de viaţă sănătos („Să facem cunoştinţă”, „Cum să 

ne păstrăm sănătatea”, „Alimente sănătoase”); 

 Activităţile 4-6 abordează consecinţele pentru sănătate ale utilizării substanţelor periculoase 

(„Substanţe periculoase”, „Să ne ferim de fumul de ţigară”, „Alcoolul şi medicamentele”); 

 Activitatea 7 urmăreşte dezvoltarea încrederii în sine şi prevenirea comportamentelor de risc 

(„Rezolvarea conflictelor, fără violenţă”). 

Activităţile sunt concepute în concordanţă cu nivelul de dezvoltare socio-emoţională al copiilor de 

vârstă preşcolară şi şcolară mică, astfel încât să fie atractive şi uşor de înţeles. Copii vor învăţa prin 

joc şi activităţi practice (desenat, decupat, scenete, etc.) care sunt comportamentele care îi ajută să 

se dezvolte sănătos şi cum să se ferească de comportamentele periculoase.  

Programul se va implementa pentru un număr de 500 preșcolari și 150 elevi clasa pregătitoare. 

 

În limita bugetului alocat, vor fi  achiziţionate materialele promoţionale necesare 

implementării proiectului, respectiv caietul educatorului și caietul copilului. 

 

 

CAPITOLUL V -  Dispoziţii finale 

 

 Art. 9. Premiile aferente fiecărei activități vor fi achiziționate în limita bugetului total alocat 

acestui proiect. 

 Art. 10. Prevederile prezentului regulament se aplică în anul 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


