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COMUNICAT DE PRESĂ 

În perioada 02-04.11.2022, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA) 

împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Dolj și Centrul Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Dolj au desfășurat activități de informare/conştientizare despre riscurile şi efectele  

asociate consumului de droguri, precum şi despre abordarea unui stil de viaţă responsabil și sănătos. 

Activitățile au fost derulate în cadrul proiectului național “ABILITĂȚI PENTRU ACȚIUNE”,  iar 

beneficiari au fost elevii din învățământul gimnazial, liceal și profesional de la Liceul Tehnologic 

„Constantin Brâncuși” (21 elevi), Colegiul ”Ștefan Odobleja” (23 elevi) și Liceul Energetic Craiova. (79 

elevi ) 

În cadrul activităților desfășurate, elevii au deprins abilităţi de viaţă (socio-emoționale), 

necesare luării unor decizii informate, corecte şi responsabile în legătură cu consumul de droguri 

(empatia, altruismul, respectul, încrederea în sine și în familie, comunicarea, implicarea socială, 

autopercepţia corectă, dezvoltarea relaţiilor interumane) și au discutat, precum şi despre abordarea 

unui stil de viaţă responsabil prin care  să fie promovate stilurile de viaţă sănătoasă. Au fost 

prezentate materiale tematice cu mesaj antidrog, s-au purtat discuţii cu elevii participanţi cu privire 

la aceste materiale și despre efectele asociate consumului de droguri. 

Activitățile s-au desfășurat sub coordonarea Comisarului șef de poliție Nicolăiță Florin de la 

Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA), alături de reprezentanții celor trei 

unități de învățământ.  

Au avut loc discuții pe problematica propusă, iar apoi elevii au realizat postere sugestive și au 

completat acvariul experiențelor cu termeni-cheie. 

Activitățile s-au desfășurat conform  Planului Teritorial 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 din judeţul Dolj. 

Proiectul naţional antidrog ,,Abilități pentru acțiune” are la bază programul „Lions Quest” – 

un program de ȋnvățare socio-emoțională, tradus ȋn 36 de limbi, implementat ȋn peste 90 de țări şi 

finanțat de Fundația Internațională a Cluburilor Lions, ȋn parteneriat cu Districtul Lions 124 

România. 

Acțiunile cuprinse în acest program prezintă o abordare complexă pentru prevenirea 

consumului de droguri, favorizând factorii de protecție ai elevilor, prin dezvoltarea unei conexiuni 

puternice cu școala, implicarea părinților în viața copiilor și dobândirea cunoștințelor și abilităților 

necesare în luarea unor decizii sănătoase în legătură cu consumul de droguri. 

Activități similare vor continua pe tot parcursul anului școlar, încercând să includem întreg 

colectivul de elevi, astfel încât impactul proiectului să fie unul major. 
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