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Avôndîn vedere: 
Referatul de aprobare nr.  ZA °   /2022 - CO  din  A. oC .  .2022 at Pre5edintelui 

Consiliului Judetean lalomita; 
Examinand: 
- adresa nr. 4187993 din 24.06.2022 a Centrului de Prevenire, Evaluare 51 Consiliere 

Antidrog lalomita; 
Raportul de specialitate nr.  /6' .4  /2022 -S din  X4  06.2022 at Directiei Coordonare 

Organizare; 
Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.06.2022 al Comisiel pentru fnv ă ră memt, culture'', 

culte, tineret, colaborarea cu societatea civil ă  i relarii externe; 
- Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.06.2022 al Comisiei economico-financiare ş i 

agricultură ; 
- Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.06.2022 al Comisrei juridice, de disciplin ă , 

drepturi, obligalli 5i incompatibilit ă ti, 
tn conformitate Cu: 
- prevederile art.173 alin.(1) lit.e) 51 alin.(7) lit.a) din Ordonanta de Urgent ă  a Guvemului 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modific ă  rile i complet ă rile ulterloare; 
prevederile Hotă ră rii de Guvern nr. 344/2022 pen tru aprobarea Strategiei nationale fn 

domeniul drogurilor 2022-2026 51 a Planului de acriune pentru implementarea Strateglei 
nationale în domeniul drogurilor 2022-2026; 

- prevederile Ordinului Prefectului Judetului lalomita nr. 197/23.06.2022 privind stabilirea 
unor m ă suri pentru punerea în aplicare a Planului de actiune pen tru implementarea Strategic ,' 
narionale în domeniul drogurilor 2022-2026, la nivelul juderului lalomita; 

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu modific ă rile 5i 
cornpletă rile ulterioare, 

Tn temeiul art. 196 Win. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgent ă  a Guvemului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, Cu modific ă rile i cornplet ă  rile ulterioa re, 

HOTARA 5TE: 

Art.1 Se aprob ă  cooperarea Judetului lalomita cu Agentia National ă  Antidrog —Centrul de 
Prevenire, Evaluare ş i Consiliere Antidrog lalomita în vederea implementeirii la nivelul judetvlui 
lalomita a Strategiei Nationale fn domeniul drogurilor 2022-2026. 
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Art.2 (1)  Coo perarea Judetului lalomita cu Agentia National ă  Antidrog Centrul de 
Prevenire, Evaluare ş i Consiliere Antidrog prev ă zută  la art.1, se realizeaz ă  fn forma ş l 
continutul prezentate în Protocolul de cooperare, conform anexei care face parte integrant ă  din 
prezenta hotă rare. 

(2) Se aprob ă  participarea Judetului lalomita la implementarea Strategiei Nationale în  
domeniul drogurilor 2022-2026, potrivit art.1, Cu suma de 7.000 lei. 

(3) Se iMputerniceste domnul Marian PAVEL, Pre ş edintele Consiliului Judetean 
sa semneze Protocolul de coo perare i once modificare/completare ulterioar ă  a acestuia. 

Art.3 Prin grip Secretarului General al Judetului 	prezenta hotă rare se va 
comunica Pre ş edintelui Consiliului Judetean 	directlilor implicate din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Judetean lalomita ş i Agentiei Nationale Antidrog — Centrul de 
Prevenire, Evaluare ş i Consiliere Antidrog lalomita, spre ducere la rndeplinire i, spre ş tiintă , 
lnstitutiei Prefectului — Judetul urmand s ă  fie publicată  pe site-ul Consiliului Juderean 
lalomita, Sectiunea "Monitorul Oficial al Judetului". 

	

PRE$EDINTE, 	 Avizat 

	

MARIAN PAVEL 	 Secretarul General al Judetului Ialomita 
Adrian Robert IONESCU 
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Anexei la HCJ lalomita nr. 	128.06.2022 

	

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
	

ROMÂNIA 

	

AGENŢ IA NAŢ IONALĂ  ANTIDROG 
	

JUDEŢ UL IALOMIŢ A 
CONSILIUL JUDE Ţ EAN IALOMIŢ A 

Nr. 	 din 	2022 	 Nr 
	

din 	2022 

PROTOCOL DE COOPERARE 
CADRU 

În baza in baza prevederilor HG nr. 461 din 11.05.2011 privind organizarea si 
functionarea Agentiei Nationale Antidrog, ale HG nr. 787 din 25.07.2002, privind aprobarea 
Regulamentului de organizare si functionare a Autorit ă tii Teritoriale de Ordine Public ă , ale 
HG nr. nr. 344 pentru aprobarea Strategiei nationale in domeniul drogurilor 2022-2026 ş i a Planului 
de  •ac ţ iune pentru implementarea Strategiei nationale in domeniul drogurilor 2022-2026 ş i ale 
Ordinului Prefectului Judetului Ialomi ţ a nr. 197/23.06.2022 privind stabilirea unor mă suri pentru 
punerea in aplicare a Planului de actiune pentru implementarea Strategiei nationale in domeniul 
drogurilor 2022-2026, la nivelul judetului 

intre: 

Agensia Natională  Antidrog, cu sediul in municipiul Bucuresti, B-dul Unirii nr. 37, 
bloc A4, parter, sector 3, reprezentat ă  prin dl. Cms. Ş ef de Politic Georgel-Cristian IVAN, 
î. Director adjunct 

ş i 

Judeful lalomita,  Cu sediul in municipiul Ialorni ţ a , Piata Revolutiei nr. 1, reprezentat 
prin Presedintele Consiliului Jude ţ ean Ialomiţ a, domnul Marian PAVEL, 

Denumite in continuare p ă rti, au convenit incheierea prezentalui protocol de cooperare. 



CAPITOLUL I — OBIECTUL PROTOCOLULUI 

Art.1 — Prezentul protocol are drept seop cooperarea Jude ţ ului Ialomiţ a, prin Consiliul 
Judeţ ean Ialonii ţ a, cu Agen ţ iei Nationale Antidrog, prin Centrul de Prevenire, Evaluare ş i 
Consiliere Antidrog Ialomi ţ a, in vederea atingerij objectivelor stabilite in cadrul Strategiei 
Nationale in domeniul drogurilor 2022-2026 adoptată  prjn HG. nr.34412022 ş i a Planului 
Local de Acţ iune in domeniul drogurilor 2022-2026, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 
197/23.06,2022. 

Art.2 in scopul indeplinirii prezentului protocol, *tile vor avea in vedere indeplinirea 
urmă toarelor objective: 

a) asigurarea resurselor materiale; 
b) acordarea suportului logistic; 
c) cre ş terea aportului la prevenirea traficului ş i consumului ilicit de droguri prin 
activit ăţ i specifice; 
d) cre ş terea impactului, calit ăţ ii ş i vizibilit ăţ ii activit ăţ ilor desfăş urate de că tre cele dou ă  
instituţ ii; 

CAPITOLUL II - Activită ti si obligaţ ii cornune 

Art.3. P ă rţ ile vor derula urm ă toarele activitati in comun: 
a) activit ăţ i de informare a popula ţ iej ş colare cu privire la efectele traficului ş i consumului 
ilicit de droguri in vederea forrn ă rii unor abilit ăţ i de viaţă , necesare lu ă rii unor decizii 
informate, corecte ş i responsabile in leg ă tură  cu consumul de tutun, alcool ş i droguri; 
b) realizarea materialelor de suport - materiale auxiliare necesare implement ă rii proiectelor 

naţ ionale antidrog; 
c) intocmirea unor analize privind dinamica fenomenului traficului ş i consumului ilicit de 

droguri ş i prezentarea concluziilor in cadrul ş edinţ elor A.T.O.P.; 
d) asigurarea resurselor materiale in scopul realiz ă rii materialelor de suport. 

Art.4 P ă rţ ile au urmă toarele obligatii comune: 
a) stabilesc, de comun acord, activit ăţ ile desfăş urate in parteneriat; 
b) stabilesc locul, data ş i modul de desfăş urare a activit ăţ jlor; 
c) desemneaz ă  o persoană  responsabil ă  de implementarea prezentului protocol. 

CAPITOLUL III - Obliga ţ iile Judeţ ului Ialomiţ a (Consiliul Jude ţ ean Ialomita) 

Art.5 Judeţul Ialomiţ a are urmă toarele obligaţ ii in cadrul protocolului: 
a) asigură  resursele financiare necesare pentru realizarea materialelor in vederea 

implement ă rij proiectelor naţ ionale in valoare de maximum 7.000 lei; 
b) realizeaz ă  procedura de achizi ţ ie a materialelor informative, conform solicit ă rilor 

C.P.E.C,A. Ialomi ţ a; 
c) materialele informative vor con ţ ine referinţ e la denumirea fman ţatorului (Jude ţ ul 

ialomiţ a, prin Consiliul Jude ţ ean Ialomj ţ a) 
d) asigură  predarea materialelor c ă tre C.P.E.C.A.lomj ţ a. 



CAPITOLUL IV - Obliga ţ iile Agentiei Nationale Antidrog prin 
Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Ialomi ţ a 

Art.6 C.P.E.C.A. Ialomi ţ a are urm ă toarele obliga ţ ii in cadnil protocolului: 
a) implementeaz ă  activit ăţ ile din cadrul programelor de prevenire a fenomenului traficului ş i 
consumului ilicit de droguri. 
b) intoeme ş te proiectul de machet ă  al materialelor informative; 
c) solicită  Consiliului Judeţ ean Ialomi ţ a achiziţ ionarea materialelor informative in cloud tran ş e, 
pană  eel thrziu la data de 15 noiembrie 2022; 
d) distribuie materialele informative in cadrul activit ăţ i1or desfăş urate; 
e) contacteaz ă  ş i alte instituţ ii cu atributii in domeniul educa ţ iei, eventual' parteneri. 
1) asigur ă  realizarea evalu ă rii intermediare ş i finale a activit ăţ ilor implementate in ş edinţ a 
A.T.O.P. ş i mediatizeaz ă  acţ iunile derulate; 
g) pană  la data de 31.12.2022, CPECA Ialomi ţ a va prezenta Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a, un 
Raport cu privire la rnodul de utilizare a materialelor informative primite, ce fac obiectul 
prezentului Protocol. 

CAPITOLUL V — Dispozitii finale 

Art.7 Prezentul protocol intr ă  in vigoare la data semn ă rii de că tre ambele p ă rţ i, find 
valabil pană  la 31.12.2022. 

Art.8(1) Oricare din p ă rţ i are dreptul de a denun ţ a unilateral prezentul protocol, cu 
inş tiinţ area prealabil ă  a celeilalte p ă rţ i, cu eel puţ in 30 zile. 

(2) Prezentul protocol poate fi modificat sau completat prin act adi ţ ional la solicitarea 
orică reia dintre p ă rţ i, cu acordul celeilalte. 

(3) Pă rţ ile semnatare se angajeaz ă  ca oricare impediment survenit in aplicarea 
prezentului plan s ă  fie notificat in timp util celeilalte p ă rţ i, iar remedierea acestuia va fi f ă cut ă  
având la baz ă  consultarea reciproc ă  ş i dialogul bilateral constructiv. 

incheiat in două  exemplare originale. 

Agentia Na ţ ională  Antidrog 
	

Judetul Ialomita 
p. Director, 	 Consiliul Jude ţ ean Ialomiţ a 

IL Director adjunct 
	

Presedinte, 
Cms. Ş ef dePoliţ ie 

Marian PAVEL 
Georgel-Cristian IVAN 
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PREFEDINTE 
	

Nr.  *P8 	/2022 - 0 din .2.4.0 .2022 

REFERAT DE APROBARE 

la prolectul de hodirtire privind aprobarea cooperiirli Jude ţ ului Ialom4a cu Agentia 
Nationald Antidrog — Central de Prevenire, Evaluare ş i Consiliere Antidrog Talontita, in 
vederea implementdrii la nivelal jadetalui lalomita a Strategiei Nationale in dorneniul 

drogurilor 2022-2026 

Prin proiectul de hotă rare supus dezbaterii se propune aprobarea cooper ă rii 
Jude ţ ului Ialomi ţ a cu Agen ţ ia Naţ ional ă  Antidrog — Centrul de Prevenire, Evaluare ş i 
Consiliere Antidrog Ialomi ţ a, in vederea implement ă rii la nivelul judeţului Ialomi ţ a a 
Strategiei Nationale in domeniul drogurilor 2022-2026. 

Strategia se subsumeaz ă  obiectivelor generale ş i specifice asumate de Romania ş i 
aprobate prin Hot ă rarea de Guvern nr. 344/2022. Inclusiv la nivelul jude ţului Ialomi ţa 
au fost aprobate, prin Ordinului Prefectului nr. 197/23.06.2022, m ă surile necesare 
pentra implementarea Strategiei in jude ţul nostru. 

În acest context, la solicitarea Centrului de Prevenire, Evaluare ş i Consiliere 
Antidrog Ialomi ţ a, prin proiectul de hotă rare se propune cooperarea Judetului Ialomi ţ a, 
prin Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a, cu Agen ţ ia Naţ ional ă  Antidrog, prin Central de 
Prevenire, Evaluare ş i Consiliere Antidrog Ialomi ţ a, in vederea implement ă rii Planului 
de ac ţ iune la nivelul jude ţ ului Ialomi ţ a. Pentru realizarea acestei cooper ă ri, din bugetul 
jude ţ ului se va aloca suma de 7.000 lei necesară  realiz ă rii ac ţ iunilor propuse de Central 
de Prevenire, Evaluare ş i Consiliere Antidrog Ialomi ţ a in cursul anului 2022. 

Avand in vedere c ă  sunt indeplinite condi ţ iile de necesitate si de oportunitate, 
propun Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a adoptarea hot ă rarii in forma ş i conţ inutul 
prezentate in proiect. 

PREŞ EDINTE 
MARIAN- PAVEL 

Tehnorcdactat, 
Dogatu Tulian 
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DIRECTIA COORDONARE ORGANIZARE 	Nr.1  F P6 12022 - 5  din „2.4 .0 : 2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hot ă rgire privind aprobarea cooper ă rii Judetului Ialomila cu Agen ţ ia 

Naţ ionalei Antidrog — Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Ialomita, 
vederea implementaril la nivelul jude ţ ului Ialomila a Strategiei Nationale în domeniul 

drogurilor 2022-2026 

Proiectul de hotă rare propus spre analiz ă  vizeaz ă  cooperarea Judetului Ialomita cu 
Agentia National ă  Antidrog — Centrul de Prevenire, Evaluare 5i Consiliere Antidrog 
Ialomita, in vedcrea implement ă rii la nivelul jude ţ ului Ialomiţ a a Strategiei Nationale in 
domeniul drogurilor 2022-2026. 

Prin Hotă rarea de Guvem nr. 344/2022 a fost aprobat ă  Strategia national ă  in 
domeniul drogurilor 2022-2026, respectiv Planul de ac ţ iune pentru implementarea Strategiei 
nationale in domeniul drogurilor 2022-2026, documente care cuprind concep ţ ia de abordare 
a fenomenului drogurilor si care asigur ă  cadrul de cooperare pentru actoril sociali care au 
competente 5i responsabilit ă ti in domeniu. 

De asemenea, la nivelul judetului Ialomita, Prefectul a emis Ordinul 
nr. 197/23.06.2022 prin care a stabilit o serie de m ă suri necesare pentru punerea in aplicare 
a Planului de actiune pentru implementarea Strategiei nationale in domeniul drogurilor 
2022-2026. 

În baza cadrului legal susmentionat, Centrul de Prevenire, Evaluare 5i Consiliere 
Antidrog Ialomi ţ a solicită  sprijinul Consiliului Judetean Ialomita pentru implementarea in 
comun a unor ac ţ iuni menite s ă  prevină  in mod eficient problema drogurilor. Suma estimat ă  
alocat ă  din bugetul judetului pentru realizarea acestei cooper ă ri este de 7 mu i lei. 

Constatand c ă  elementele mai sus prezentate fundamenteaz ă  din punct de vedere al 
legalit ăţ ii proiectul de hot ă ră re, propunem plenului Consiliului Judetean Ialomita adoptarea 
in forma prezentat ă . 

Dir ctor ex. adj. 
Doga ulian Grigorin 



AGENTIA NATIONALA A.NTIIMO G 
NESECRET 
Nr. 4.187393 
din 24.06.2022 
Ex  Lmic/se transmite 
prin e-mail 

CENTRUL DE• PREVEMRE, EVALUARE Ş I 
CONSILIERE ANTIDROG IALONIJŢ A  

Cod operator date nr. 4939-4940 

CónsiliuI Judetean aomiţ a 

Avă nd in vedere faptvl 	intre •Centrui de Prevetlire, Evakiare ş  Consiliere Antidrog lalomita ş i Consiliul 
Jud4ean Ialom4a a avut loo o serie de discutii Cu  privire la desn ş urarea de activitgti in corn un in domeniui 
reducer* ofc.,rtei ş i cererli de droguri, vă  a.dresă m rugă mintea de a ne acorda sprijnul durnineavoastr ă  Ta  ceea 
ee prive ş te realizarea unui numgr de circa 20.000 de rnateriale informative pe suport hard; conform odor 
doug modele ata ş ate, cu alocarea fondu.rilor aferente. 

Pe fondul evenirnentelelor culturale cu desf4nrare pc perioada sezonului estival, de pc teritoriul Iuderalui, 
(Festivalul Freeland 8-9-10 iulie, Festivalul Amara, ZieIele Sloboziei alt evenimente locale), acestea vor fi 
oferite publicului din eategoriiile rise cel mai ridieat la consumul iieit de substante psihoactive, cu 'arte 
cuprinse intre 22-35 aril, in contextul infortnArii acestora de care speciali ş ti ai Agentiei Na.tionale Antidrog, 
respectiv voluntari, cu beneficii asupra intregli comunitAti. 

În =put realiz ă rii obiectivelor prevgzute Ta  Strategia National ă  in domeniul droguedor 2022-2026, 
respectiv al Ordinului Prefectului Ialomita ror. 197 ems la data de 23.06.2022, Va" scităm încheierea umd  
protocol, la nivel institutional. 

Protocolul se ineheie in seopul asigurgrii cadrului legal de cooperare ?are cele dloug pgrti, potrivit 
competentelor stabilite pin documentele !or de in fiintare, Tn realizarea atributiiior Agentiei Nationale 
Antidrog stabilite de art. 2 ş i art. 3 din H.G. nr. 461/201 1 . 
În  vederea realizarii scopului amintit mat sus, C.P.E.C.A. lalamita va desfa ş ura -urmdtoarele activitâti: 

implementează  activitkile de prevenire a fenomenului traficului ş i. consumului iltcrt de droguri; 
distribuie materialele preventive in cadrul activitatilor desfă qurate; 
asigurd aspectele organizatoriee din cadrul evenimentelor publice prin eolaborare cu structurile 

subordonate M.A.I., cu atributii similar; 
Vă  multumim pentru importanttzl dumneavoa 

Cu oonsiderage, 
Coordonator asistent social Cristina-Lorena 
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