
               *Aferent anului școlar 2022/2023 
Pentru Capitolul II Prevenire în comunitate se va lua în calcul septembrie-decembrie  2022 și tot anul 2023 
** Proiectul ”Abilități pentru acțiune” a fost deja implementat în premieră în anul școlar 2021/2022. Este un proiect bazat pe 
dezvoltarea capacității adolescenților de a avea reacții de răspuns adecvate fenomenului drogurilor 
*** Proiect axat pe furnizarea unor informații de bază privind drogurile, cadrul legal și implicațiile în viața tinerilor 
 

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE ACȚIUNE ÎN DOMENIUL DROGURILOR 

LA NIVELUL JUDEȚULUI BISTRIȚA-NĂSĂUD 2022-2026 * 

 

 

I. PREVENIREA ÎN ȘCOALĂ- conform Obiectivului 1.1. din Plan  

Nr. 

crt. 

PROIECT- număr ore alocate 

implementare 

Unitatea de învățământ Perioada  Responsabil 

1 Abilități pentru acțiune**- 8 ore Colegiul Colegiul 

Transilvania Năsăud – 4 

clase a IX-a 

octombrie-decembrie 

2022/ o ora pe 

săptămână 

C.P.E.C.A./I.S.J. 

2 Abilități pentru acțiune- 8 ore Liceul Tehnologic Feldru- 

4 clase a IX-a 

octombrie-decembrie 

2022/ o ora pe 

săptămână 

C.P.E.C.A. /I.S.J. 

3 Abilități pentru acțiune- 8 ore Colegiul Național ”Petru 

Rareș” Beclean – 2 clase a 

IX-a 

octombrie-decembrie 

2022/ o ora pe 

săptămână 

C.P.E.C.A. /I.S.J. 

4 Abilități pentru acțiune- 8 ore Liceul Teoretic ”Radu 

Petrescu”- Prundu 

Bârgăului 4 clasa a IX-a 

Octombrie-decembrie 

2022/ o ora pe 

săptămână  

C.P.E.C.A. /I.S.J. 

5 Abilități pentru acțiune- 8 ore Colegiul Național ”Andrei 

Mureșanu” Bistrița o clasa 

a IX-a 

ianuarie-martie 2023/ o 

ora pe săptămână 

C.P.E.C.A. /I.S.J. 

6 Abilități pentru acțiune- 8 ore Liceul cu program sportiv 

Bistrița o clasă a IX-a 

ianuarie-martie 2023/ o 

ora pe săptămână 

C.P.E.C.A. /I.S.J. 

7 Abilități pentru acțiune- 8 ore Colegiul Tehnic ”Infoel” 

Bistrița – 3 clase a IX-a 

aprilie-iunie 2023/ o ora 

pe săptămână 

C.P.E.C.A. /I.S.J. 

8. Abilități pentru acțiune- 8 ore Colegiul Național ”George 

Coșbuc” Năsăud- 6 clase a 

IX-a 

ianuarie-martie 2023/ o 

ora pe săptămână 

C.P.E.C.A. /I.S.J. 

9. Abilități pentru acțiune- 8 ore Liceul Teoretic Solomon 

Haliță- Sângeorz Băi o 

clasă a IX-a 

aprilie-iunie 2023/ o ora 

pe săptămână 

C.P.E.C.A. /I.S.J. 
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10. Adevărul despre droguri***- o ora 

Sesiune de informare 

Toate unitățile de 

învățământ- clasele a VII-a 

și a VIII-a, în funcție de 

cererea unităților de 

învățământ și a 

programărilor aferente 

octombrie 2022-iunie 

2023/ o ora  

C.P.E.C.A./I.S.J. în 

colaborare cu directorii 

școlilor generale/licee 

din județ 

11. Implementarea proiectului regional 

„Tutunul și alcoolul sunt tot droguri” 

Toate unitățile de 

învățământ- clasele a VII-a 

și a VIII-a, în funcție de 

cererea unităților de 

învățământ și a 

programărilor aferente 

octombrie 2022-iunie 

2023/ o ora  

C.P.E.C.A./I.S.J. în 

colaborare cu directorii 

școlilor generale/licee 

din județ 

12. Informarea unităților școlare/cadre 

didactice cu privire la: necesitatea 

implementării ,,Planului de acțiune în 

domeniul drogurilor la nivelul județului 

Bistrița-Năsăud”  

Toate unitățile de 

învățământ 

 

Septembrie -2022 ISJBN/directori 

13. Sesiune de informare – punct pe ordinea 

de zi în cadrul Sesiunii Consfătuirilor 

județene ale consilierilor educativi  

 

Consilieri educativi din 

toate unitățile de 

învățământ 

Octombrie 2022 ISJBN 

14. Transmiterea către toate unitățile de 

învățământ din județ  a unor materiale: 

,,Informații generale  privind prevenirea 

consumului de substanțe”- materialele se 

vor utiliza de către profesorii diriginți  în  

cadrul orelor de Consiliere și dezvoltare 

personală  

Toate unitățile de 

învățământ/cadre 

didactice/profesori diriginți  

 

Septembrie 2022–Iunie  

2023 

ISJBN/directori/ diriginți 

15. Informarea unităților  de învățământ din 

județ cu privire la Proiectele demarate de 

CPECA 

Toate unitățile de 

învățământ 

Septembrie 2022-Iunie 

2023 

ISJBN 
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16. Program de activități metodice –științifice 

și culurale -Importanța responsabilizării în 

activitățile formale și nonformale 

Unități de învățământ Ianuarie 2023 ISJBN/CCDBN 

17. Program de formare a cadrelor didactice 

Abilități de viață la elevi și  adolescenți – 

prevenirea consumului de droguri și 

impactul asupra abandonului școlar 

Unități de învățământ Aprilie –Iunie 2023 ISJBN/CCDBN 

18. Implementarea de proiecte locale de 

prevenire a consumului de droguri, în 

spațiile recreaționale(cluburi, săli de 

sport, parcuri, etc) prin proiecte cu 

finanțare nerambursabilă de la bugetul 

local pe domeniul tineret și educație 

Municipiul Bistrița anual Primaria Municipiului 

Bistrița 

19. Implementarea proiectului Bistrița spune 

NU drogurilor!, susținut financiar de 

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud – 8 ore 

Două unități de învățământ 

din Bistrița, preferabil 

Colegiul Național Liviu 

Rebreanu și Liceul de arte 

Corneliu Baba 

Octombrie 

2022/noiembrie 2022 

Petraș Ion Lucian, 

persoană fizică, în 

colaborare cu directorii 

unităților de învățământ 

Consiliul Județean 

Bistrița-Năsăud 

(finanțator proiect) 

20. Școala în siguranță” 

2 acțiuni de prevenire lunar 

Colegiul Tehnic  Grigore 

Moisil  - Bistrița 

septembrie și iunie 

 

I.J.J. BN 

Liceul Tehnologic Agricol 

- Bistrița 

octombrie și martie I.J.J. BN 

Liceul Tehnologic Forestier 

- Bistrița 

noiembrie și martie I.J.J. BN 

Colegiul  Silvic 

Transilvania - Năsăud 

decembrie și mai I.J.J. BN 

Colegiul Național Petru 

Rareș- Beclean 

ianuarie și mai I.J.J. BN 

Liceul Tehnologic Henri 

Coandă - Beclean 

ianuarie și mai I.J.J. BN 
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Liceul Teoretic Solomon 

Haliță  - Sângeorz-Băi 

noiembrie și aprilie I.J.J. BN 

Școala Gimnazială   Piatra 

Fântânele 

februarie și iunie I.J.J. BN 

Școala Gimnazială  nr. 2 

,,Florian Porcius” Rodna 

noiembrie și aprilie I.J.J. BN 

Școala Gimnazială Colibița februarie și iunie I.J.J. BN 

Proiectele de la pct. 1-20 sunt conform Activităților. 1.1.2 și 1.2.1 din Plan 

21. Implementarea Proiectului Național 

“Necenzurat” destinat ciclului gimnazial 

 

Unitățile de învățământ 

înscrise 

Anul școlar 2022/2023 C.P.E.C.A. /I.S.J./cadre 

didactice formate pe 

proiect, care au 

capacitatea de a 

implementa  

22. Implementarea proiectului național ”ABC 

–ul emoțiilor ”destinat ciclului primar 

Unitățile de învățământ 

înscrise 

Anul școlar 2022/2023 C.P.E.C.A. /I.S.J./cadre 

didactice formate pe 

proiect, care au 

capacitatea de a 

implementa 

23. Implementarea proiectului național ”Cum 

să creștem sănătoşi” destinat preșcolarilor 

(grupa mare) 

Unitățile de învățământ 

înscrise 

Anul școlar 2022/2023 C.P.E.C.A. /I.S.J./cadre 

didactice formate pe 

proiect, care au 

capacitatea de a 

implementa 

24. Derularea la nivel județean a Concursului  

Național “Mesajul Meu Antidrog” 

Unitățile de învățământ 

înscrise 

Anul școlar 2022/2023 C.P.E.C.A. /I.S.J. 

25. Implementarea Campaniei "19 zile de 

prevenire a abuzurilor și violenței asupra 

copiilor și tinerilor 

Unitățile de învățământ 

înscrise 

Anul școlar 2022/2023 C.P.E.C.A. /I.S.J. 

26. Implicarea medicilor școlari in 

recunoașterea consumului de droguri și 

informări la nivelul fiecărui cabinet școlar  

cu periodicitate. 

Personal medical din școli Pe tot parcursul anului 

școlar 

D.S.P./ Primaria 

Municipilui Bistrița 

pentru Direcția 

Municipală de Sănătate 
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27. Susținerea creării unor echipe/ grupuri 

consultative la nivelul fiecărei școli al 

cărui coordonator poate fi psihologul școlii 

(echipa formată din psiholog,  profesor, 

asistentul medical și medicul școlar din 

școala respectivă, un parinte de înaltă 

ținută morală, un reprezentant al Protecției 

Copilului etc.) care prin întâlniri lunare 

analizează starea de lucruri existentă in 

scoala in privinta consumului de droguri. 

Echipa propune soluții în vederea 

rezolvării unor probleme punctuale. Se 

stabilesc  regulile  de bază după care grupul 

consultativ funcționează (de ex. nu se 

divulgă la întâmplare si neștiintific 

rezultatele întâlnirilor și numele, copiilor 

neimplicați), se desemnează persoanele 

potrivite si atribuțiile pe care le au 

Conducerii școlilor, 

cadrelor didactice 

Pe tot parcursul anului 

școlar 

D.S.P. BN 

28. Sprijin pentru școli in vederea stabilirii de 

proceduri care să stabilească: ce face 

directorul unei școli, ce face profesorul  

când identifică un consum de droguri la 

nivelul clasei, școlii sau când constată un 

comportament deviant   ca urmare a 

consumului de droguri. Ele trebuie sa 

reglementeze: relatia cu poliția, serviciul 

de urgență, parintele/aparținătorul 

Conducerii școlilor, 

cadrelor didactice 

Pe tot parcursul anului 

școlar 

D.S.P. BN 

29. Sprijin pentru școlile postliceale în 

vederea introducerii unor cursuri 

opționale centrate pe problematica 

dependenței, recunoașterea consumului,  

efectele consumului de droguri asupra 

corpului uman, modalitati de intervenție, 

Conducerii școlilor, 

cadrelor didactice 

Pe tot parcursul anului 

școlar 

D.S.P. BN 
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acordarea primului ajutor, exemple de 

bune practici 

30. Sprijin în vederea sustinerii activitătii 

sportive din școli (respectarea orelor de 

sport, organizarea de competiții sportive la 

nivel de școala).  Argument: practicarea 

sportului aduce disciplina in viața de zi cu 

zi, disciplinează mintea,  îmbunătățește 

procesele cognitive , disciplinează copilul 

și îi oferă o anumită structură, un ghidaj, o 

rigoare care creează mai apoi o rutină care 

se transpune și în alte activități datorită 

mentalității formate în acest sens 

Conducerii școlilor, 

cadrelor didactice 

Pe tot parcursul anului 

scolar 

DSP BN 

31. Organizarea unor întâniri de tip ”Cărți 

vii” cu persoane care provind din mediul 

privativ de libertate, sunt în 

supravegherea Serviciului de Probațiune, 

sau au suferit o pedeapsă privativă de 

libertate, au un trecut infracțional, dar 

sunt reabilitate social 

În unități de învățământ 

La Penitenciarul Bistrița 

pe tot parcursul anului 

scolar 

I.P.J. 

BN 

32. Realizarea unor filme educative-

testimoniale ale persoanelor cu trecut 

infracțional sau victimal, diseminarea 

acestora pe pagina de youtube a I.P.J. 

Bistrița-Năsăud, în mediul on-line 

On line 

Unități de învățământ 

pe tot parcursul anului 

scolar 

I.P.J. 

BN 

33. Organizarea unor întâlniri-dezbateri cu 

elevi, cadre didactice, alți invitați, ca 

urmare a participării la experiențe de tip 

”carte vie” 

Unități de învățământ pe tot parcursul anului 

scolar 

I.P.J. 

BN 

34. Organizarea unui eveniment ”Ziua 

Porților Deschise” în sistemul penitenciar 

în vederea experimentării unei ”zile de 

detenție”, cu rigorile specifice, cu 

Penitenciarul bistrița pe tot parcursul anului 

scolar 

I.P.J. 

BN 
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participarea unui grup de elevi atent 

selecționați, acre să disemineze experiența 

trăită în rândul altor tineri 

35. Marcarea ”Zilei Naționale fără Tutun” Unități de învățământ A treia joi din luna 

noiembrie 

17 noiembrie 2022 

C.P.E.C.A. /I.S.J. 

36. Marcarea ”Zilei Mondiale fără Tutun” Unități de învățământ 31 Mai 2023 C.P.E.C.A. 

D.S.P. 

I.S.J. 

37. Marcarea ”Zilei internaționale împotriva 

Traficului și Consumului de Drogurilor” 

Unități de învățământ 26 Iunie 2023* se 

organizeaza mai inainte 

de închiderea anului 

scolar 

C.P.E.C.A. 

D.S.P. 

I.S.J. 

38. Informare cadre didactice/monitorizare 

implicare privind înscrierea la 

activitățile/campaniile/concursurile 

demarate de CPECA 

Unitățile de învățământ Permanent an școlar 

2022-2023 

ISJBN 

39. Încurajarea participării elevilor/cadrelor 

didactice  concursurile educative cu 

tematica prevenirii drogurilor cuprinse în 

CAEN 2022-2023 

Unitățile de învățământ Permanent an școlar 

2022-2023 

ISJBN/cadre didactice 

40. Selectarea proiectelor județene care au ca 

tematică prevenirea consumului de 

droguri 

Unitățile de învățământ Decembrie 2022-

Ianuarie 2023 

ISJBN 

41. Inițierea în colaborare cu parteneri 

instituționali a unor proiecte cu tematică 

privind prevenirea consumului de 

substanțe ilicite 

Unitățile de învățământ Anul școlar 2022-2023 ISJBN/directori 

42. Demararea proiectului județean  ,,Prin 

sport și mișcare, departe de droguri” 

Unitățile de învățământ Anul școlar 2022-2023 ISJBN 

Proiectele de la pct. 21-42 sunt conform Activităților 1.2.2 din Plan 
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II. PREVENIREA ÎN COMUNITATE conform Obiectivului 1.1. din Plan 

Nr. 

crt. 

ACTIVITATEA Locul desfășurării Perioada Responsabil 

1 Furnizarea unui pliant cu informații de bază 

pentru părinți și elevi, privind drogurile  

Toate unitățile de 

învățământ din județ, 

pentru elevii începând 

cu clasa a VII-a 

octombrie-decembrie 

2022 

C.P.E.C.A.- realizare 

concept în format 

electronic 

C.J. realizarea 

printurilor și achiziția 

plicurilor 

I.S.J.- distribuția în toate 

unitățile de învățământ, 

ulterior la clase și la 

părinți, prin grija 

diriginților 

2 Realizarea unor activități de informare în 

rândul preoților/pastorilor cultelor religioase, 

pentru ca ulterior informațiile furnizate să fie 

diseminate în rândul comunității religioase 

prin canale proprii de comunicare 

Protopopiatele 

Ortodoxe-Bistrița, 

Năsăud, Beclean 

Eparhia Greco-Catolică 

Cluj-Gherla 

Protopiatul Romano-

catolic Bistrița 

Comunitățile bisericilor 

penticostale/adventiste 

octombrie-decembrie 

2022 

Ianuarie-decembrie 

2023 

C.P.E.C.A. 

3 Marcarea ”Zilei Naționale fără Tutun” locuri publice de pe raza 

județului 

A treia joi din luna 

noiembrie 

17 noiembrie 2022 

C.P.E.C.A. 

D.S.P. 

I.S.J. 

D.J.S.T. 

4 Marcarea ”Zilei Mondiale fără Tutun” locuri publice de pe raza 

județului 

31 Mai 2023 C.P.E.C.A. 

D.S.P. 

I.S.J. 
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5 Marcarea ”Zilei internaționale împotriva 

Traficului și Consumului de Drogurilor” 

Unități de învățământ, 

locuri publice de pe raza 

județului 

26 Iunie 2023 C.P.E.C.A. 

D.S.P. 

I.S.J. 

6. Acțiune pilot la Primăria Năsăud:  analiză 

locală a consumului de droguri teritorial. În 

urma întâlnirilor se va face o analiza SWOT 

iar pe baza ei, se trag concluzii si direcții de 

acțiune pe termen scurt  în care sunt implicați 

cât mai mulți actori comunitari. In funcție de 

concluziile acțiunii pilot se poate trece la 

analize in  principalele primării din județ 

(Bistrița, Năsăud, Beclean, Rodna, Prundu-

Bîrgaului) 

Persoane cheie din 

administrațiile locale. 

Trim I /2023 D.S.P. BN 

7. Analiza posibilității de comunicare în analiza 

consumului de droguri cu Inspectoratul 

Județean de Jandarmi Bistrița-Năsăud, 

modelare a comportamentelor    

Persoanele din sistemul 

de siguranța si protectie 

in comunitate 

Trim II 2023 D.S.P. BN 

8. Instruirea celor care asigură paza și securitatea 

școlilor cu elemente specifice cu privire la 

traficul de droguri, tipologia traficanților de 

droguri și a modului in care se manifesta in 

afara scolilor in vederea vânzarii, instruirea 

acestora cu privire la consecințele consumului 

de droguri 

Persoanele din sistemul 

de siguranță si protectie 

în comunitate 

Trim II 2023 D.S.P. BN 

9. Propunere de strategie in vederea creării la 

nivel de comunitate a unor spații atractive 

pentru tineri în vederea petrecerii timpului 

liber cât mai divers si cu valori sănătoase, dar 

și asigurarea accesului în baze sportive, 

antrenamente fără ca tinerii sa plăteasca taxe 

Administrația locală Trim I 2023 D.S.P. BN 

10. Proiect ”Dincolo de aparențe”, priect care 

vizează informarea, educarea și 

conștientizarea tinerilor cu vârstele între 14-18 

locuri publice de pe raza 

județului 

permanent începând cu 

iulie 2022 

I.P.J. BN 
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ani cu privire la riscurile asociate consumului 

de droguri 

11. Implementarea unei campanii locale de 

informare a populației generale privind 

serviciile integrate de prevenire și asistență,  

 -campanii de informare cu privire la riscurile 

pe care le implică consumul de droguri prin 

distribuirea de fluturași în cadrul 

evenimemntelor organizate de Direcția 

Educație Turism(Balul de Noaptea Sfântului 

Andrei, Festivalul de cultură urbană NOSA, 

vacanțe active, etc) 

Municipiul Bistrița 2022-2023 Primăria Municipiului 

Bistrița 

12. O campanie locală de informare a populației 

generale privind serviciile integrate de 

prevenire și asistență organizată la Centrul 

Comunitar pentru Tineret bistrița- discuții cu 

voluntarii și consilierii Consiliului Local al 

Tinerilor -4 sesiuni 

Municipiul Bistrița 2022-2023 Primăria Municipiului 

Bistrița 

13. Realizarea unui spot antidrog în parteneriat cu 

Consiliul Local al Tinerilor și Zapra Film 

Studio, care va fi distribuit în cadrul 

activităților pentru tineri, cât și în cadrul 

școlilor 

Municipiul Bistrița 2022-2023 Primăria Municipiului 

Bistrița 

14. Proiecții de filme și sesiuni de discuții cu 

privire la problematica consumului de droguri 

și consecințele consumului acestora 

Municipiul Bistrița 2023 Primăria Municipiului 

Bistrița 

Pentru campaniile împotriva tutunului propunem realizarea unui spot de către specialiștii în sănătate publică ai D.S.P., cu exemple 

de afectare pulmonară și difuzarea lui timp de câteva luni- minim 3, în cinematografele din oraș 

15. Participarea prin organizarea de infopoint, cu 

ocazia evenimentelor cultural sportive de pe 

raza județului(festivaluri, competiții) 

Pe raza județului permanent C.P.E.C.A. 

16. Administrarea grupului de Facebook creat în 

cadrul proiectului Bistrița spune NU 

Bistrița și împrejurimi permanent Petraș Ion Lucian, 

persoană fizică 
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drogurilor și Paginii dedicate proiectului 

Bistrița spune NU drogurilor. Promovarea 

activităților de informare și prevenire 

antidrog desfășurate în cadrul proiectului prin 

campanie mediatică și publicitate în social 

media (Facebook, Instagram, Youtube) 

Consiliul Județean 

Bistrița-Năsăud 

(finanțator proiect) 

 

17. Concurs adresat tinerilor creativi pentru 

furnizarea de produse de creație (materiale 

video, foto, picturi, multi media) care să 

conțină mesajul Bistrița spune NU drogurilor! 

Județul Bistrița-Năsăud Octombrie-noiembrie 

2022 

Petraș Ion Lucian, 

persoană fizică 

Consiliul Județean 

Bistrița-Năsăud 

(finanțator proiect) 

18. Acțiuni sportive dedicate Zilei Europei Bistrița 08-09.05.2023 D.J.T.S. B-N 

19. Campanie de promovare  a voluntariatului în 

domeniul sportiv 

Bistrița trimestrial D.J.T.S. B-N 

20. Tabăra Națională de Arte Vizuale Sângeorz-Băi Iulie -august 2023 D.J.T.S. B-N 

21. Tabără tematică - TABĂRA DE VARĂ 

PRIETENUL JANDARMULUI  

Sângeorz-Băi Iulie -august 2023 D.J.T.S. B-N 

22. Tabără tematică - TABĂRA DE VARĂ 

PRIETENUL POMPIERULUI   

Sângeorz-Băi Iulie -august 2023 D.J.T.S. B-N 

23. Tabăra Națională Militară de Vară   Sângeorz-Băi Iulie -august 2023 D.J.T.S. B-N 

24. Tabără tematică - TABĂRA DE VARĂ -     

GEOMETRIE      DESCRIPTIVĂ 

ALTFEL 

Sângeorz-Băi 

 

Iulie -august 2023 D.J.T.S. B-N 
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25. Distribuirea  unor materiale informative  în 

rândul părinților- în cadrul întâlnirilor 

diriginților cu părinții  

Unități de învățământ Permanent an școlar 

2022-2023 

I.S.J.BN/diriginți 

26. Incheierea unor parteneriate cu ONG-uri Unități de învățământ Permanent an școlar 

2022-2023 

I.S.J.BN/cadre 

didactice/diriginți 

Proiectele de la pct. 1-26 sunt conform Activităților 1.1.1 din Plan 

27. Implementarea proiectului național de 

prevenire selectivă ”Fred Goes Net” 

la sediul C.P.E.C.A. permanent C.P.E.C.A. 

Proiectul de la pct. 27 este conform Activități 1.3.1 din plan 

 

III.PREVENIREA ÎN FAMILIE conform Obiectivului 1.1. din Plan 

Nr. 

crt. 

Activitate- proiect Locul desfășurării 

activității 

Perioada  Responsabil 

1 Participarea la ședințele cu părinții 

derulate în unitățile de învățământ 

Toate unitățile de 

învățământ 

septembrie-octombrie 

2022 

C.P.E.C.A./unitățile de 

învățământ de pe raza 

județului care doresc și 

susțin acest demers 

2. Propunere către Primăria Muncipiului 

Bistrița de a crea la nivelul Centrului 

pentru Tineri, un curs pentru părinții care 

vor să înțeleagă fenomenul consumului de 

droguri. Respectiv, tutorele cursului 

vorbește despre cauzele consumului de 

droguri, recunoașterea consumului de 

droguri, modificări de relaționare in relația 

cu copilul etc. Acesta poate avea invitați, 

poate invita unul dintre părinti cind a 

devenit “senior” să susțina el  prelegerea, 

activitate interactivă.  

Bistrița Trim III 2023 D.S.P. BN 
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3. Propunere de strategie în vederea creării la 

nivel de comunitate a unor spatii atractive 

pentru tineri în vederea petrecerii timpului 

liber cât mai divers și cu valori sănătoase, 

dar si asigurarea accesului in baze sportive, 

antrenamente fără ca tinerii sa plătească 

taxe. 

Administrația locală Trim I 2023 D.S.P. BN 

4 Participarea la sesiuni de informare în 

domeniul drogurilor destinate părinților 

care au copii începând de la gimnaziu 

Sediile operatorilor 

economici 

permanent C.P.E.C.A./D.S.P. 

5 Implementarea proiectului ”Eu și 

Copiulul meu” 

În unitățile de învățământ Anul școlar 2022/2023 C.P.E.C.A.-formare 

Cadre didactice-

implementare 

Conform activităților 1.1.1. din Plan 

Domeniul- ASISTENȚĂ SPECIALIZATĂ 

 

Se realizează la sediul C.P.E.C.A, arest I.P.J. Bistrița-Năsăud, Penitenciarul Bistrița, după caz, fiind exclusiv atributul C.P.E.C.A., în 

baza colaborării cu D.I.I.C.O.T., Serviciul Probațiune Bistrița-Năsăud, D.G.A.S.P.C. Bistrița-Năsăud, sau în baza prezentărilor 

voluntare. 

Nr. 

crt. 

Activitate- proiect Locul desfășurării 

activității 

Perioada  Responsabil 

1. Identificarea persoanelor vulnerabile 

aflate in evidența serviciului de 

probațiune și  evaluarea nevoilor acestora 

și gradului de severitate al tulburărilor 

legate de consumul de substanță; 

stabilirea de obiective specifice în vederea 

adresării nevoilor identificate. 

 

Serviciul de Probațiune BN permanent Serviciul de Probațiune 

BN 
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2. Asistență în vederea motivării persoanelor 

supravegheate consumatoare de substanțe  

în accesarea serviciilor integrate de 

asistență; informare cu privire la 

scopul/rolul instituțiilor de resort; 

Medierea între instituțiile din comunitate 

și persoanele aflate în evidența Serviciului 

de Probațiune în vederea accesării  

serviciilor (medicale, psihologice, sociale) 

Serviciul de Probațiune BN permanent Serviciul de Probațiune 

BN 

3. Referirea către CPECA BN a persoanelor 

(consumatori sau foşti consumatori de 

droguri) din supravegherea Serviciului de 

Probaţiune BN în vederea obţinerii, în 

baza colaborarilor stabilite în plan local, 

de servicii specializată 

Serviciul de Probațiune BN permanent Serviciul de Probațiune 

BN 

Conform activităților 2.1 din Plan 

4. Aplicarea de programe de reintegrare 

socială structurate ce au ca scop reducerea 

sau stoparea consumului de substanțe 

psihoactive precum și conștientizarea și 

reducerea  consecințelor negative asociate 

acestuia 

Serviciul de Probațiune BN permanent Serviciul de Probațiune 

BN 

5. Consiliere individuală  destinată 

persoanelor care au sau avut un consum 

problematic de substanțe, adaptat situației 

specifice în care se regăsesc persoanele 

sancționate penal aflate în supravegherea 

serviciilor de probațiune 

Serviciul de Probațiune BN permanent Serviciul de Probațiune 

BN 

Conform activităților 2.4 din Plan  
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Domeniul -CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII OPERAȚIONALE  

Nr. 

crt. 

Activitate- proiect Locul desfășurării 

activității 

Perioada  Responsabil 

1 Formarea cadrelor didactice, organe de 

aplicare a legii în domeniul drogurilor 

C.J.R.A.E 

I.P.J. 

I.J.J. 

septembrie-octombrie 

2022 

anul școlar 2022/2023 

C.P.E.C.A 

D.S.P. 

 

2 Formarea personalului de la nivelul 

cabinetelor școlare in problematica 

consumului de droguri 

Personal medical din școli Pe tot parcursul anului 

școlar 

D.S.P./ Primaria 

Municipilui Bistrița 

pentru Direcția 

Municipală de Sănătate 

Conform activităților 4.2.1. din Plan 

OBSERVATII A.T.O.P. 

Nr. 

crt. 

Activitate- proiect Locul desfășurării 

activității 

Perioada  Responsabil 

1 Invitarea unor persoane care au fost 

consumatoare de droguri care să prezinte 

elevilor stările „rele” prin care au trecut cu 

acest viciu și cum au reușit să se lase de 

droguri; 

invitarea părinților (mama sau tata) să 

prezinte celorlalți părinți succesul prin 

care împreună cu copilul au reușit să scape 

de acest viciu, impactul emoțional fiind 

mult mai benefic în aceste prezentări 

Unități de învățământ de pe 

raza județului 

 

 

Notă: invitarea părinților 

intră sub rezerva acceptării 

acestora de a-și împărtăși 

experiența prin care au 

trecut 

Octombrie-decembrie 

2023 

Petraș Ion Lucian, 

persoană fizică 

Consiliul Județean 

Bistrița-Năsăud 

(finanțator proiect) 

 

2 Încheierea unui parteneriat cu Spitalul 

Judetean de Urgență Bistrița, (Secția de 

Psihiatrie și UPU) în vederea realizării 

unei analize a internărilor pentru consum 

de droguri/supradoze/dependențe, aflate 

sub observație pe ultimii 3 ani/ statistică, 

date concrete 

U.P.U. Bistrița 

C.P.U. Năsăud 

C.P.U. Beclean 

Secția de psihiatrie Bistrița 

Centrul de Sănătate Mintală 

 

 

Pe tot parcursul anului  

 

Notă: 

Această activitate se 

subsumează ORDIN nr. 192 

din 17 aprilie 2007pentru 

aprobarea Metodologiei de 

completare a fişelor standard 

şi de transmitere a datelor 

C.P.E.C.A. Bistrița-

Năsăud 
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prevăzute în foaia 

individuală de urgenţă pentru 

consumul de droguri, în foaia 

individuală de admitere la 

tratament pentru consumul 

de droguri, în fişa privind 

cazurile înregistrate de HVC 

şi HVB în rândul 

consumatorilor de droguri 

injectabile şi în fişa standard 

de prevalenţă a infecţiilor cu 

HIV, HVB şi HVC în rândul 

consumatorilor de droguri 

injectabile , CPCEA primind 

lunar aceste date. 

3 Cooptarea/consultarea de medici 

specialiști în psihiatrie/psihologi din 

județul Bistrița-Năsăud în realizarea 

acțiunilor și activităților din Plan 

Colegiul Medicilor 

Colegiul Psihologilor 

Notă: 

Solicitarea adresată de 

C.P.E.C.A. va viza 

posibilitatea cooptării 

specialiștilor pe bază de 

voluntariat în acord cu 

prevderile Legii nr. 

78/2014 

Martie 2023 C.P.E.C.A. Bistrița-

Năsăud 

4 Realizarea unor campanii de informare și 

consiliere psihologică/ medicală a 

familiilor consumatorilor de droguri. 

 

Sediul C.P.E.C.A. 
Notă: 

se realizează în cadrul 

programelor de asistență aflate în 

derulare, în acord cu legislația în 

domeniu 

permanent C.P.E.C.A. Bistrița-

Năsăud 

5 Analizarea statisticilor Inspectoratului de 

Poliție Județean Bistrița-Năsăud cu privire 

la arestările pentru infracțiuni la regimul 

juridic al drogurilor și al substanțelor 

pshihoactive de substanțe, pe ultimii 3 ani 

Notă: 

se realizează în cadrul diagnozei 

locale privind situația drogurilor 

anual C.P.E.C.A. Bistrița-

Năsăud 

I.P.J. BN 

D.I.I.C.O.T. BN 

Penitenciarul Bistrița 

S.C.C.O. BN 
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Pentru obiectivele: 

6. Dezvoltarea serviciilor de psihiatrie comunitară (asistență socială, servicii terapeutice); 

7. Înființarea/planificarea/studiu de fezabilitate a unui centru de dezintoxicare, prin fonduri europene cu participarea autorităților 

locale 

 

Pentru îndeplinirea acestor obiective, pe parcursul anului 2023 se vor consulta autoritățile publice locale, care au capacitatea tehnico-

administrativă de implementare, în funcție de necesitatea rezultată din analizele întocmite în acest scop și resursele disponibile la 

nivelul autorităților publice locale. 

 

Notă: 

 

Prezentul calendar de activități este valabil pentru anul școlar 2022/2023 pentru componenta Prevenire în școală și anul 2023 

calendaristic pentru celelalte activități, urmând ca la începutul anului școlar 2023/2024 să fie revizuit în funcție de nevoile/oportunitățile 

care apar. 


