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Astăzi, 4 noiembrie, Inspectoratul Școlar Județean Dolj a organizat activitatea de informare și 

diseminare "IGNORANȚA DISTRUGE VIEȚII. UNIȚI ÎMPOTRIVA DROGURILOR!" la care au participat 

profesorii consilieri școlari din județul Dolj, alături de Inspectorul Școlar General, prof dr. Daniel 

Alexandru ION și insp. școlar Marinela Dumitrescu, reprezentanți ai I.S.J Dolj, dl  comisar șef  Florin 

Nicolăiță, reprezentantul Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA), doamna 

insp. principal Mihaela Popescu-Biroul de Siguranță Școlară (IPJ Dolj) și directorul Centrului 

Județean de Resurse și Asistență Regională Dolj, dna profesor Elena Cocoș. 

În cadrul activității au fost analizate direcțiile de acțiune în cadrul proiectelor naționale și au 

fost expuse teme de dezbătut cu elevii la clase, precum "rolul curiozității in luarea deciziilor" , "ajută 

drogurile la rezolvarea problemelor" și "influența anturajului în luarea deciziilor". De asemenea, au 

fost prezentate măsurile care trebuie avute în vedere în cazul elevilor cu probleme de comportament 

și sunt suspiciuni că sunt consumatori de droguri. 

Activitatea face parte din Campania locală de informare pentru prevenirea consumului și 

traficului ilicit de droguri ”ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ, care se implementează în 

perioada 01 noiembrie 2022 - 16 decembrie 2022, beneficiari direcți fiind elevii din învățământul 

liceal de la  unitățile școlare din municipiul Craiova. Această campanie se va extinde la nivelul tuturor 

unităților școlare din județul Dolj. 

În cadrul acesteia se vor desfășura activităţi de informare și educare a elevilor, de 

conștientizare a personalului  didactic și a părinților, în vederea îmbunătăţirii capacităţii de 

identificare timpurie, precum şi de prevenire a unei potenţiale victime a consumului de droguri. 

Profesorii consilieri din cadrul CJRAE Dolj vor realiza sesiuni directe și/sau on-line de 

informare-formare a profesorilor diriginți din unitățile de învățământ în care funcționează cabinete 

de asistență psihopedagogică și din unitățile de învățământ arondate de CJRAE Dolj (cu scopul 

cuprinderii în cadrul campaniei a tuturor unităților de învățământ, deoarece nu toate unitățile de 

învățământ beneficiază de cabinete școlare de asistență psihopedagogică), astfel încît profesorii 

diriginți să fie abilitați să desfășoare activități tematice la clase, utilizând kit-ul de materiale 

educaționale specifice prevenirii consumului de droguri, puse la dispoziție de Centrul de Prevenire, 

Evaluare și Consiliere Antidrog Dolj în cadrul campaniei ”Împreună pentru o viață sănătoasă!” 

Reprezentanții Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Dolj vor desfăşura 

activităţi de informare și educare a elevilor, de conștientizare a personalului didactic și a părinților  

din  unităţile  de  învăţământ  selecționate și vor pune la dispoziția tuturor materiale informativ-

preventive audio-video în domeniul de referință. 

Scopul campaniei Împreună pentru o viață sănătoasă este de a crește gradul de informare, 

conştientizare şi sensibilizare a elevilor și a cadrelor didactice cu privire la riscurile asociate 

consumului și traficului de substanțe psihoactive. 



 

 
 

Obiectivele acestei campanii sunt: 

 Informarea elevilor şi cadrelor didactice cu privire la dimensiunea, formele de 

manifestare și consecințele consumului de droguri; 

 Informarea personalului didactic care intră în contact cu victimele/potenţialele victime 

ale traficului și consumului de droguri, în vederea îmbunătăţirii capacităţii de identificare 

timpurie, precum şi de referire a acestora către structurile de suport; 

 Transmiterea unor noțiuni privind infracțiunile asociate traficului și consumului ilicit de 

droguri și limitele răspunderii penale; 

 Promovarea unor modele pozitive de conduită şcolară şi extrașcolară, ca unică 

alternativă pentru reducerea victimizării în cazul traficului și consumului de droguri. 
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