Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Bihor
Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Bihor este structură teritorială
a Agenției Naționale Antidrog şi are ca responsabilitate implementarea politicilor antidrog în
judeţul Bihor.
Centrul face parte din Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere
Antidrog Oradea (alături de C.P.E.C.A. Satu Mare), având în componenţă specialişti în
domeniul politicilor antidrog, prevenire şi asistenţă.
Prezentarea Centrului
Adresa: Oradea, Piaţa Unirii nr. 2-4 (Pasajul "Vulturul Negru"), jud. Bihor
Telefon/fax: 0259.414.515
E-mail: cpeca.bihor@ana.gov.ro
Scurt istoric
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Bihor
(CPECA Bihor) s-a înfiinţat în septembrie 2005, în baza Hotărârii
de Guvern nr.1489/2002 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale
Antidrog.
Dezvoltare în comunitate
Centrul, ca organism pus în slujba comunităţii locale şi judeţene,
este o structură teritorială a Agenţiei Naţionale Antidrog
În prezent, Centrul are în organigramă 6 posturi de specialişti medic, psiholog, asistent social, 3 specialişti prevenirea
criminalităţii.
Cadrul legislativ:
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Bihor este structură teritorială a
AGENŢIEI NAŢIONALE ANTIDROG, înfiinţată prin H.G. nr. 1489/ 2002, modificată şi completată
prin H.G. nr. 1873/ 2007 și H.G. 461/2011.
Echipa centrului
Şeful Centrului Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Oradea
Subcomisar de poliţie Merce-Sabău Delia Rowela - tel./fax: 0259.414.515
CPECA Bihor
Coordonator Centru - Subcomisar de poliţie Şandor Ilinca-Anamaria, tel./fax: 0259.414.515
Prevenirea criminalităţii – p.c. Axinte Bogdan-Eugen

Prevenirea criminalităţii – p.c. Pop Octavian
Medic – p.c. Bologan Liana
Asistent Social – p.c. Pop Călin
Atribuţii:





















elaborează documentele de organizare, planificare, control şi evaluare a activităţilor
centrului;
coordonează activităţile de reducere a cererii de droguri în plan local;
elaborează, monitorizează, avizează şi coordonează, după caz, proiecte locale de reducere
a cererii de droguri;
monitorizează şi coordonează activităţile instituţiilor locale cu competenţe în domeniu, a
organizaţiilor neguvernamentale (ONG) şi a altor parteneri sociali implicaţi în
dezvoltarea, la nivel local, a Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei
Naţionale Antidrog;
coordonează elaborarea şi implementarea Strategiei locale antidrog şi a Planului de
acţiune, pe baza metodologiei concepute de Agenţia Naţională Antidrog şi evaluează
periodic stadiul realizării acestora;
implementează la nivel local programe şi campanii naţionale de reducere a cererii şi
ofertei de droguri;
iniţiază, susţine şi monitorizează campanii de informare/educare, comunicare la nivel
local şi regional;
elaborează/ realizează materiale de informare şi educaţie antidrog şi, după caz, realizează
acţiuni de cooperare cu structuri similare din statele vecine, cu acordul prealabil al
conducerii Agenţiei;
organizează manifestări cu tematică antidrog, cu participarea comunităţii locale, massmedia şi autorităţilor publice locale (conferinţe de presă, seminarii, conferinţe, dezbateri
publice, emisiuni radio-tv, sesiuni de comunicări ştiinţifice, întreceri sportive, activităţi
artistice şi culturale etc.) şi promovează
materialele cu tematică antidrog;
menţine contactul cu autorităţile judecătoreşti şi
alte organe judiciare;
colaborează cu specialiştii responsabili cu
activitatea educativă şcolară şi extraşcolară, cu
consilierii educativi din şcoli, cu profesorii
consilieri, sociologii şi psihopedagogii din
Centrele Judeţene de Asistenţă şi Resurse
Educaţionale;
constituie banca de date a centrului cu privire la
activităţile de reducere a cererii şi ofertei de
droguri;
elaborează studii, analize şi sinteze privind
fenomenul drogurilor în plan local/regional;
participă la programe de pregătire şi perfecţionare în domeniu, schimburi de experienţă,
în colaborare cu alte instituţii de specialitate, naţionale şi internaţionale;















organizează reţelele de intervenţie preventivă în mediile şcolare/ universitare/
comunitare/ familiale depistate la risc;
acordă asistenţă tehnică organizaţiilor neguvernamentale în scopul elaborării şi depunerii
spre finanţare a proiectelor privind reducerea cererii de droguri;
acordă servicii de consiliere medicală/ psihologică/ socială, individuală şi de grup
consumatorilor de droguri şi familiilor acestora;
realizează, în baza solicitării procurorului, evaluarea consumatorului, în scopul includerii
acestuia în circuitul integrat de asistenţă a persoanelor consumatore de droguri;
stabileşte Planul individualizat de asistenţă, pe baza evaluării psihologice şi sociale şi în
concordanţă cu rezultatele examinării medicale solicitate unei unităţi medicale, conform
criteriilor prevăzute în Regulamentul de aplicare a Legii 143/2000;
cooperează cu furnizorii de servicii medicale, sociale şi psihologice în vederea
implementării Planului individualizat de asistenţă;
asigură managementul de caz prin identificarea necesităţilor beneficiarului, planificarea,
coordonarea şi monitorizarea implementării măsurilor din Planul individualizat de
asistenţă;
colaborează cu unităţile medicale în care se desfăşoară programe terapeutice pentru
consumatorii dependenţi;
colaborează cu unităţile locale şi cu organizaţiile neguvernamentale în vederea elaborării
unor programe de asistenţă, protecţie socială şi reinserţie socio-profesională a persoanelor
care au consumat sau consumă substanţe psihoactive;
asigură confidenţialitatea datelor personale ale consumatorilor dependenţi de droguri,
incluşi în programul integrat de asistenţă, conform normelor în vigoare;

Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Bihor este structura de reprezentare
la nivelul judeţului Bihor a Agenţiei Naţionale Antidrog.
Serviciile oferite respectă confidenţialitatea şi integritatea persoanei consumatoare de droguri,
oferindu-i-se servicii gratuite, direcţionate spre nevoile sale.

Servicii de prevenire a consumului de tutun, alcool şi droguri:
1. Proiecte, campanii, activităţi de informare - educare - sensibilizare a populaţiei în scopul
prevenirii consumului de tutun, alcool şi droguri în şcoală, familie şi comunitate
2. Promovează implicarea voluntarilor (elevi, studenţi, specialişti) în activităţi de prevenire
3. Organizează cursuri, seminarii, conferinţe pentru specialiştii din domenii conexe
prevenirii consumului de droguri (educaţie, promovarea sănătăţii, protecţia drepturilor
copilului, prevenirea criminalităţii, etc.)
4. Colaborează cu instituţiile şi autorităţile publice locale, cu organizaţiile
neguvernamentale.
5. Oferă materiale de informare-documentare specifice prevenirii consumului de droguri.
Beneficiari: elevi, studenţi, părinţi, profesionişti, membrii ai comunităţii locale

Servicii de asistenţă integrată în adicţii:
1. Servicii de evaluare (medicală, psihologică şi
socială) a consumatorilor de tutun, alcool şi
droguri
2. Servicii de management de caz (identificarea
nevoilor beneficiarilor, identificarea serviciilor
care pot fi oferite pentru a răspunde nevoilor
consumatorilor de droguri care solicită servicii de
asistenţă, stabilirea unui plan individualizat de
asistenţă, monitorizarea şi oferirea de suport
pentru realizarea obiectivelor din planul individualizat)
3. Servicii de asistenţă medicală (colaborează cu unităţi medicale în care se desfăşoară
programe terapeutice specifice pentru tratamentul dependenţei de tutun, alcool şi droguri)
4. Servicii de asistenţă psihologică (consiliere psihologică individuală sau de grup pentru
Consumatorii de droguri şi familia acestora)
5. Servicii de asistenţă socială (consiliere şi orientare pentru rezolvarea problemelor sociale:
găsirea unui loc de muncă, identificarea soluţiilor pentru rezolvarea problemelor locative,
juridice).
Beneficiari: persoane consumatoare de tutun, alcool şi alte tipuri de droguri licite sau
ilicite, incluzând SNPP ("etnobotanice").
Proiecte aflate în implementare:
1. CENTRUL DE PREVENIRE, EVALUARE ŞI CONSILIERE ANTIDROG BIHOR, lansează
ediția a XV–a a concursului naţional „Mesajul meu antidrog”.
TEMA concursului din acest an este: „POT ALTFEL”.
SCOPUL concursului este 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), iar obiectivul general este creşterea nivelului de informare,
educare şi conştientizare a populaţiei şcolare în vederea neînceperii consumului de droguri, în
cadrul programelor şcolare, extraşcolare şi de petrecere a timpului liber.
GRUP ŢINTĂ: elevi de gimnaziu şi de liceu
SECŢIUNILE concursului sunt:
I. Film scurt metraj şi spot publicitar LICEU
II. Eseu literar: română, maghiară şi rromani GIMNAZIU ŞI LICEU
III. Arte vizuale: grafică, desen şi fotografie GIMNAZIU ŞI LICEU
IV. Sport (la nivel judeţean)
FAZA LOCALĂ a concursului se desfăşoară în perioada 08 ianuarie – 30 aprilie 2018 după cum
urmează:
• 08 ianuarie - 15 aprilie înscrierea participanților și predarea lucrărilor
• 15aprilie - 30 aprilie 2018 centralizarea şi jurizarea lucrărilor

• lucrările clasate pe locul I la faza județeană la fiecare secțiune și categorie de vârstă vor
participa la faza naţională, care se va desfăşura la nivelul Agenţiei Naţionale Antidrog în
perioada 15 mai - 15 iunie 2018.

3. #potaltfel!, campania naţională de prevenire a consumului de canabis, a continuat şi în luna
februarie 2018 la L.T “ C.Șerban” din Aleșd precum și la L.T.S. “ Vasile Voiculescu” din
Oradea
Campania, aflată în plină desfăşurare în toată ţara, este fundamentată pe Studiul național în
populația generală privind consumul de tutun, alcool și droguri (GPS) 2016, corelativ cu Studiul
în populaţia şcolarizată cu vârsta de 16 ani - ESPAD 2015, studii care relevă, la nivel
naţional, cel mai ridicat consum la canabis: prevalenţa de-a lungul vieţii este de 5,8%, prevalenţa
în ultimul an este de 3,2%, iar pentru consumul din ultima lună, 1,4%.
Au fost organizate sesiuni de prevenire a consumului de canabis în cele două instituții de
învățământ, pentru categoria de vârstă 15-19 de ani, activităţi de informare și promovare a
alternativelor de viață sănătoasă .

3. Campania locală - Fii TU! Fără droguri, fără violență!
Campania îşi propune prevenirea consumului de cannabis şi N.S.P. (substanţe
“etnobotanice”) şi a altor comportamente violente asociate consumului de substanţe, în rândul a
6440 de tineri cu vârste cuprinse între 14-17 ani de tineri din judeţul Bihor, în direcţia prevenirii

consumului de cannabis şi NSP (droguri “etnobotanice”) şi a comportamentelor violente ale
tinerilor în societate.
Campania se va derula în 19 instituţii de învăţământ de nivel liceal din Judeţul Bihor
(mediu urban şi rural) şi pe stadioanele amenajate în vederea derulării campionatului naţional de
fotbal (Liga a IV-a şi a V-a) ca spaţii recreative de petrecere a timpului liber pentru tineri, în
parteneriat cu Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bihor, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor,
Asociaţia Judeţeană de Fotbal Bihor, DIGI24 Oradea şi Asociaţia “Piticot” din Oradea. Sponsor
S.C. Partner Drinks S.R.L.

4. Proiecte antidrog derulate în şcoli şi grădiniţe:
„Cum să creştem sănătoşi” se adresează preşcolarilor de grupă mare de grădiniţă şi şcolarilor din
clasa pregătitoare din ciclul primar de învăţământ.
„ABC-ul emoţiilor” este destinat copiilor din clasele I şi a II-a.
”Necenzurat” este un proiect de prevenire a consumului de droguri în școli realizat în parteneriat
cu Ministerul Educației Naționale , destinat adolescenților cu vârste cuprinse între 12 și 14 ani.

