
Judetul Teleorman                                                                   Anexa la 

Consiliul Local                                                           H.C.L. nr.285/ 25.10.2018 
 

 

PROTOCOL DE COLABORARE 

 

Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al municipiului Alexandria cu sediul în 

Municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 139, cod fiscal 4652660, cont 

RO61TREZ24A675000591100X deschis la Trezoreria Alexandria, reprezentat de Victor 

DRĂGUŞIN în calitate de Primar 

şi 

Agentia Naţională Antidrog, cu sediul în Bucureşti, Bd. Unirii, nr. 37, bl. A4, parter, 

sector 3, reprezentată prin Director – chestor de poliţie Sorin OPREA, prin Centrul Regional de 

Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Bucuresti 1 

denumite în continuare părţi, au convenit la încheierea prezentului  

 

PROTOCOL 

            SCOP 

 Susţinerea organizării şi desfăşurării de activităţi de prevenire, informare, educare 

şi conştientizare a consumului de droguri legale (tutun si alcool) şi ilegale precum 

şi a noilor substanţe cu proprietăţi psihoactive. 

 Creşterea siguranţei în şcoli şi în afara unităţilor de învăţământ, sporirea calităţii 

învăţământului, educarea elevilor şi a părinţilor în vederea dezvoltării unui 

comportament preventiv faţă de posibilele situaţii de consum de droguri, 

informarea cadrelor didactice asupra celor mai bune metode de a interveni în 

cazul în care  constată existenţa unor situaţii cu potenţial periculos referitoare la 

consumul de droguri şi eficientizarea colaborării între părţile semnatare. 

 

 OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE 

 

 Părţile au stabilit de comun acord să colaboreze pentru realizarea următoarelor obiective:  

Informarea şi educarea elevilor, cadrelor didactice şi a părinţilor cu privire la efectele şi 

riscurile consumului de droguri şi la cauzele ce pot determina acest consum; 

 Pregătirea elevilor pentru a face faţă presiunii grupului; 

 Instruirea elevilor şi a părinţilor cu privire la identificarea situaţiilor de consum de 

droguri şi sesizarea autorităţilor competente; 

 Desfăşurarea de activităţi de prevenire a consumului de droguri legale (tutun si alcool) şi 

ilegale precum şi a noilor substanţe cu proprietăţi psihoactive. 

 Obiectivele propuse vor fi realizate prin intermediul urmatoarelor instrumente: 

-  materiale de informare – educare in limitele prevederilor bugetare; 

-  întâlniri informal-educative cu elevii şi cadrele didactice; 

- întâlniri informal-educative cu părinţii şi participarea la şedinţele cu părinţii în vederea 

diseminării informaţiilor; 

- concursuri cu tematică specifică; 

- monitorizare şi evaluare periodică a modului de implementare a proiectelor. 

Strategia Judeţeană Antidrog este aprobată prin Ordin Prefectural nr. 203/02.06.2014 şi 

Planul de Acţiune pentru implementarea acesteia este aprobat prin Ordin Prefectural nr. 

252/18.05.2018. 

 Prima etapă a prezentului protocol se va desfăşura în anul şcolar 2018 - 2019 la Şcoala 

Gimnazială „Mihai Viteazul” din Alexandria. 



 GRUPUL ŢINTĂ 

 

 Acţiunile ce vor fi organizate prin prezentul parteneriat se adresează elevilor, membrilor 

familiilor şi aparţinătorilor legali şi cadrelor didactice din toate unităţile de învăţământ din 

Municipiul Alexandria, dar şi comunităţii.  

 

 DURATA PROTOCOLULUI 

 

 Prezentul protocol se încheie pentru o perioadă de 3 (trei) ani, de la data înregistrării de 

către ambele părţi.        

 

 ROLUL PĂRŢILOR 

 

 Municipiul Alexandria: 
 - să informeze consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ prin reprezentanţii 

Primarului şi ai Consiliului Local cu privire la modalitatea şi calendarul de implementare a 

prezentului protocol; 

 - să menţină o legătură permanentă cu partenerul, prin reprezentanţii desemnaţi, în scopul 

informării prealabile, reciproce, eficiente şi loiale privind acţiunile de interes comun desfăşurate; 

 - să respecte legislaţia în vigoare atunci când demarează acţiuni educative sau de 

îndrumare şi control cu tematică specifică în unităţile de învăţământ; 

 - să organizeze împreună cu partenerul acţiuni de prevenire destinate elevilor şi părinţilor 

în conformitate cu tematica stabilită şi grupul ţintă, alese de comun acord; 

 - să realizeze materialele necesare informării copiilor şi părinţilor cu privire la temele 

abordate în baza informaţiilor furnizate de către partener; 

 - să mediatizeze campaniile şi proiectele derulate; 

 - să acorde sprijin prin intermediul Consiliului Local al Tinerilor din Alexandria (CLTA) 

şi Voluntari pentru Alexandria, la desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor cuprinse în 

calendar, în unităţile de învăţământ; 

 - să desemneze persoanele care sunt responsabile cu implementarea în comun a 

prezentului protocol şi care vor face parte din echipa comună de implementare. 

 

 Agenţia Natională Antidrog: 
 - să propună, în funcţie de diagnoza locală de la nivelul municipiului Alexandria, planul 

de activităţi/proiecte/campanii ce se vor desfăşura pe perioada derulării protocolului; 

 - să furnizeze datele şi informaţiile necesare pentru realizarea materialelor de informare, 

la cerere, în condiţiile legii; 

 - să furnizeze informaţii cu privire la legislaţia în domeniu; 

 - să participe la realizarea şi mediatizarea campaniilor derulate în comun; 

 - să desfăşoare activităţi adresate elevilor, părinţilor şi profesorilor în cadrul proiectelor şi 

campaniilor derulate; 

 - să avizeze materialele ce vor fi folosite în cadrul proiectelor şi campaniilor derulate; 

 - să desemneze persoanele care sunt responsabile cu implementarea în comun a 

prezentului parteneriat şi care vor face parte din echipa comună de implementare. 

 

 CLAUZE DE INCETARE A COLABORĂRII 

 

 Constituie motiv de încetare a prezentului protocol următoarele: 

a. la expirarea termenului pentru care a fost încheiat protocolul; 

b. hotărârea comună a colaboratorilor, prin acord scris; 

c. cazul de forţă majoră; 

d. nerespectarea întocmai a clauzelor prezentului Protocol, situaţie în care partea 



lezată poate solicita rezilierea unilaterală a acestuia, printr-o notificare scrisă, cu 

cel puţin 15 zile înainte de data rezilierii. 

  

ALTE CLAUZE 

 

Comunicarea între părţi privitor la modul de desfăşurare a activităţilor prevăzute în 

Protocol se efectuează în scris sau prin corespondenţă electronică. 

 

LITIGII 

 

Litigiile de orice fel, decurgând din desfăşurarea activităţilor prevăzute în Protocolul de 

Colaborare, se vor soluţiona pe cale amiabilă sau, dacă altfel nu este posibil, în instanţă. 

 

 DISPOZIŢII FINALE 

 

 Prezentul protocol de colaborare are caracterul unui document cadru şi acoperă întreaga 

activitate de realizare a obiectivelor comune convenite. 

 Acesta  poate fi modificat sau completat, cu acordul scris al părţilor semnatare ori de câte 

ori acestea convin asupra amendamentelor propuse. Partea care are iniţiativa amendării 

prezentului protocol va transmite celorlalte părţi, spre analiză, în scris, propunerile respective. 

 

 Încheiat astăzi ……………………., în 2 (două) exemplare, cu valoare de original, câte 

un exemplar pentru fiecare parte. 

 

 

Municipiul Alexandria                                                            Agentia Nationala 

          PRIMAR                                                                             Antidrog 

Victor DRAGUSIN                                                                 Chestor de Politie 

                                                                                                   Sorin OPREA 

 

   

 

 

         DIRECŢIA  ECONOMICA                                                     

        Haritina GAFENCU                          CRPECA BUCURESTI 1  

                                                                                                      Sef Birou 

                                                                                                                 Comisar de politie                                                                                                                                                                                 

                                                                                                               Daniela GEORGESCU 

 

    SERVICIUL JURIDIC, COMERCIAL 

      Postumia CHESNOIU                  

 

 

 

Compartimentul  Cultură Sport Tineret 

        Cristian FALUVEGI 

 

 

 
 


