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Evaluarea anuală a activităţilor Centrului de Prevenire,
Evaluare şi Consiliere Antidrog Botoşani
I.

INTRODUCERE
Consideraţii generale
Sistem local de monitorizare a problemelor legate de droguri

Din fişele standard de înregistrare a urgenţelor medicale produse ca urmare a consumului de substanţe psihoactive, în anul 2021 s-au adresat celor
patru unităţi/centre de primire a urgenţelor medicale ca urmare a consumului de substanţe psihoactive un număr de 106 de persoane, din care:








Urgenţe medicale din cauza abuzului de medicamente:30
Urgenţe medicale din cauza consumului de droguri ilegale de risc şi mare risc: 4
Urgenţe medicale din cauza consumului de SNP (etnobotanice): 5
Urgenţe medicale din cauza consumului de substanţe volatile: 0
Tentative de sinucidere pe fondul consumului de alcool şi/sau medicamente :49
Urgenţe medicale minori:18

Aleea Unirii nr. 4, tel: 0231510500, email: cpeca.botosani@ana.gov.ro
1 din 11

Total Urgente
300

266
224

250
200
150

106
70

100

50
0
2018

2019

2020

2021

Urgente medicale cauzate de consumul de SNP
70
60
50
40
30
20
10
0

65
57

19
5

2018

2019

2020

2021

Aleea Unirii nr. 4, tel: 0231510500, email: cpeca.botosani@ana.gov.ro
2 din 11

Urgente medicale cauzate de consumul de
medicamente
33
35
30
25
20
15
10
5
0

30

25

8

2018

2019

2020

2021

Urgente medicale cauzate de consumul de droguri
de risc si mare risc
4
4

4
3

3
2
1

0

0
2018

2019

2020

2021

Aleea Unirii nr. 4, tel: 0231510500, email: cpeca.botosani@ana.gov.ro
3 din 11
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UPU Pediatrie - 2021
Referitor la numărul urgenţelor medicale datorate consumului de substanţe psihoactive, situaţia se prezintă astfel:

Urgente medicale minori
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Minori 2021 : 18 din care - MED-6, ALCOOL-9, NSP-3;

Referitor la cazurile de admitere la tratament, la Spitalul de Psihiatrie Botoşani, în anul 2021nu au fost înregistrate cereri
de admitere la tratament ca urmare a consumului de substanțe psihoactive.
În anul 2021 s-au emis un număr de 49 Ordonanţe de evaluare de către D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Botoșani pentru 51
suspecţi care au săvârşit infracţiuni prevăzute de Legea nr. 143/2000 şi Legea nr. 194/2011, aceştia fiind evaluaţi de CPECA Botoşani
în scopul includerii în circuitul integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri.
La nivelul C.P.E.C.A. Botoşani, în anul 2021 au fost incluse în management de caz un număr de 41 consumatori de substanţe
psihoactive care au accesat serviciile noastre.
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Date statistice referitoare la reducerea ofertei de droguri din zona de competenţă a DIICOT – Biroul Teritorial
Botoşani
Evidenţa infracţionalităţii la regimul drogurilor din Legea nr. 143 din 2000 în anul 2021:
Nr. Crt. Indicatori

2018 2019 2020 2021

1

Cauze penale soluţionate

79

61

107

66

2

Rechizitorii

11

10

10

17

3

Renunţare la urmărirea penală

5

3

42

12

4

Clasare şi alte soluţii

79

47

55

33

5

Număr de persoane cercetate pentru săvârşirea de infracţiuni la regimul drogurilor

95

62

144

189

6

Număr de persoane trimise în judecată pentru săvârşirea de infracţiuni la regimul drogurilor 13

11

42

50

Penitenciarul Botoşani:
2018 - 15 persoane private de libertate au fost condamnate pentru
autodeclarat consumatoare de droguri.
2019 - 16 persoane private de libertate au fost condamnate pentru
autodeclarat consumatoare de droguri.
2020 - 18 persoane private de libertate au fost condamnate pentru
autodeclarat consumatoare de droguri.
2021 - 21 persoane private de libertate au fost condamnate pentru
autodeclarat consumatoare de droguri la depunerea în penitenciar.

infracţiuni la regimul drogurilor iar alte 48 de persoane s-au
infracţiuni la regimul drogurilor iar alte 38 de persoane s-au
infracţiuni la regimul drogurilor iar alte 46 de persoane s-au
infracţiuni la regimul drogurilor iar alte 56 de persoane s-au
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II.

OBIECTIVE STRATEGICE

Obiectivele propuse pentru anul 2021, la nivel local au urmărit implementarea Planului de Acțiune privind principalele
activități stabilite la niveleul Agenției Naționale Antidrog și care au vizat:
 Asigurarea funcționării, dezvoltarea și consolidarea sistemului național de prevenire și asistență a consumatorilor de droguri
reducerea disponibilităţii drogurilor pe piaţă;
 Consolidarea sistemului de colectare, analiză, raportare şi diseminare a datelor din domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri:
 Îmbunătăţirea capacităţii de furnizor de formare, de informare - documentare şi resurse documentare în domeniul drogurilor
 Creşterea vizibilităţii Agenţiei Naţionale Antidrog în spaţiul public.
III.

REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENŢĂ

Activitatea desfăşurată în domeniul prevenirii consumului de droguri
PROIECTE NAŢIONALE:
1.
Proiectul Naţional “Necenzurat” - Proiectul urmăreşte formarea la copiii de 12-14 ani a unor abilităţi de viaţă, necesare luării
unor decizii informate, corecte şi responsabile în legătură cu consumul de tutun, alcool şi droguri.
Număr şcoli implicate în proiect – 46
Număr clase participante – 62
Număr elevi participanţi – 1590
Număr de cadre implicate - 59
2. Proiectul Naţional “Cum să creştem sănătoşi” - Acest proiect presupune formarea de deprinderi de viaţă sănătoasă în rândul
copiilor de vârstă preşcolară (grădiniţă grupa mare) şi şcolară mică (clasa pregătitoare), punând accent pe importanţa adoptării unui
stil de viaţă sănătos (alimentaţie, igienă, mişcare), a comportamentelor sănătoase (fără fum de tigară, alcool şi medicamente fără
prescripţie medicală) şi a modalităţilor adecvate de rezolvare a conflictelor fără violenţă şi de luare a deciziilor.
Număr şcoli implicate în proiect – 24
Număr clase participante – 28
Număr elevi participanţi – 288
Număr de cadre implicate - 44
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3. Proiectul Naţional „ABC-ul emoţiilor“ - 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, abilitatea de adoptare a deciziilor pentru o dezvoltare sănătoasă.
Număr şcoli implicate în proiect – 18
Număr clase participante – 21
Număr elevi participanţi – 545
Număr de cadre implicate - 27
4. Proiectul Naţional „MESAJUL MEU ANTIDROG“ - Proiectul reprezintă un concurs naţional în cadrul căruia elevii îşi
exprimă, într-o formă de comunicare artistică sau prin sport, opiniile şi atitudinile lor în legătură cu consumul
În perioada supusă raportării s-a realizat jurizarea fazei judeţene a Concursului Naţional Mesajul Meu Antidrog.
Număr şcoli implicate în proiect –1 9
Număr clase participante –19
Număr elevi participanţi – 475
Număr de cadre implicate -19
5. Proiectul Naţional „FRED goes NET“- Acest proiect se adresează elevilor care deja au experimentat consumul de droguri, în
vederea reflectării asupra propriului comportament de consum şi asupra situaţiilor care conduc la acest comportament şi a confruntării
consumatorilor „începători” de droguri cu limite personale
Număr şcoli implicate în proiect – 7
Număr clase participante – 7
Număr elevi participanţi – 113
Număr de cadre implicate - 14
6. Proiectul Naţional ,,Eu şi Copilul MEU”- Acest proiect are ca obiectiv formare familială în abilităţi educative privind prevenirea
consumului de tutun, alcool şi droguri, scopul fiind creşterea factorilor familiali de protecţie şi reducerea factorilor familiali de risc
faţă de consumul de tutun, alcool şi droguri la preadolescenţi.
Număr şcoli implicate în proiect – 10
Număr clase participante – 10
Număr elevi parinţi – 126
Număr de cadre implicate - 10
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CAMPANII NAŢIONALE:
1. Campania „Ziua mondială fără tutun”-31 mai 2021 - Informarea şi sensibilizarea populaţiei cu privire la riscurile generate
de consumul de tutun, practicile companiilor producătoare de tutun, demersurile forurilor internaţionale privind lupta împotriva
răspândirii bolilor asociate consumului de tutun, precum şi cu privire la dreptul fiecăruia dintre noi de a trăi sănătos.
- 4 activităţi de prevenire a consumului de tutun (4 activităţi în mediul gimnazial la care au participat 270 de elevi, 9 cadre didactice);
- Distribuirea a 600 de pliante şi flyere cu mesajul campaniei pe Pietonalul Unirii Botoşani;
- Emitere comunicat de presă (3 apariţii în presa on-line, )
2. Campania „Ziua internaţională de luptă împotriva traficului şi consumului ilicit de droguri – 26 iunie 2021” Conştientizare asupra riscurilor consumului de droguri în general şi de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive în special, precum şi
asupra eficienţei strategiilor complementare de petrecere a timpului liber, prin implementarea unei campanii naţionale media şi de
promovare a serviciilor oferite de sistemul naţional integrat de prevenire şi asistenţă a consumatorilor de droguri.
Au fost realizate 5 activităţi specifice campaniei: un punct de informare pe Pietonalul Unirii din Mun. Botoşani, distribuirea a 500 de
pliante şi flyere cu mesajul campaniei; 3 activităţi de prevenire la care au participat 90 de tineri .
3. Campania Ziua Naţinală Fără Tutun -17 noiembrie 2021 - Au fost realizate un nr. de 4 activităţi cu un nr de 351 beneficiari,
15 cadre didactice implicate.
4. Campania FIICE - Au fost realizate un nr. de 2 activităţi de prevenire în Centrele de Plasament din cadrul DGASPC Botoşani, la care
au participat un nr. de 55 copii şi doi instructori de educatie.

5. Campania FII LIBER - Au fost realizate un nr. de 4 activităţi în comunitate cu un nr de 600 beneficiari,.
EVALUARE MEDIA:
Conferinţe Comunicate Materiale
de presă
documentare
0
3
0

Apariţii
presă scrisă
3

Apariţii presă
electronică
9

Apariţii TV

Difuzare radio

Total apariţii

0

0

15
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IV.

COOPERARE INTERINSTITUŢIONALĂ

1. Relaţia cu Instituţia Prefectului – Județul Botoșani
 În anul 2021, reprezentantul Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Botoşani, în calitate de membru, a
participat la un număr de 12 întâlniri ale Colegiului Prefectural din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Botoşani.
 În baza Ordinului emis de Instituția Prefectului - Judeţul Botoşani, CPECA Botoşani a fost cooptat ca membru în cadrul
Planului teritorial comun de acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea
delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar – anul şcolar 2020-2021, alături de
Instituţia Prefectului, IPJ Botoşani, IJJ Botoşani, ISJ Botoşani, Poliţia Locală Botoşani.
- nr. activităţi organizate - 4
- nr. şcoli în care se organizează sesiunile - 4
- nr. elevi participanţi - 100
- nr. cadre didactice implicate – 4
2. Relaţia cu autorităţile publice locale
Având în vedere implementarea obiectivelor Planului de Acțiune privind principalele activități stabilite la niveleul Agenției
Naționale Antidrog pentru anul 2021, în plan local, CPECA Botoșani a realizat demersuri pentru identificarea unor posibilităţi de
sprijin financiar în vederea realizării unor materiale auxiliare de susţinere a activităţilor de prevenire cu scopul creșterii calității și
vizibilității acestora.
Astfel, pentru implementarea Proiectelor Naționale Antidrog, în anul şcolar 2021/2022 a fost solicitată Autorității Teritoriale
de Ordine Publică Botoşani suma de 25.000 lei.
.
V.
CONCLUZII
1.1. Probleme şi dificultăţi întâmpinate
 Principalele preocupări ale CPECA Botoșani sunt menţinerea la un nivel scăzut a consumului de droguri în rândul tinerilor,
reducerea cazurilor de noi consumatori, precum şi asigurarea accesului consumatorilor de droguri la serviciile psiho-sociomedicale oferite de reţeaua comunitară.
 Principalele probleme existente în perioada supusă analizei la nivelul judeţului Botoşani sunt reprezentate de consumul
ridicat de alcool, consumul de noi substanţe cu potenţial psihoactiv (etnobotanice), abuzul de medicamente.
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 Lipsa personalului de specialitate ce deserveşte partea de asistenţă
 Extinderea consumului de SNP în mediul rural;
1.2. Propuneri/priorităţi pentru anul 2022 de soluţionare a problemelor şi de eliminare a riscurilor





Implementarea programelor de prevenire în diferite medii – şcolar, familial şi în comunitate;
Consolidarea parteneriatului cu instituţiile de aplicare a legii, în special cu autoriăţile judecătoreşti şi cele judiciare;
Creşterea accesibilităţii şi calităţii serviciilor de asistenţă integrată medicală, psihologică şi socială.
Angajarea de personal specializat privind acordarea serviciilor de asistență

Cu stimă,
Coordonator CPECA Botoşani
Vlad Axinciuc
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