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Invitație 
      
 În data de 17.06.2021,ora 16.00, vă invităm la prezentarea 
portofoliului Metodei “Proiect: Cetățeanul” cu tema “Consumul de 
droguri în rândul adolescenților”,susținută de clasa a VII-a C de la Liceul 
Teoretic “Marin Preda” din București.
Vă așteptăm cu mare drag! 



● Proiectul “Cetățeanul” se adresează elevilor de 
clasa a VII-a, ei având în programa școlară 
disciplina Educație pentru cetățenie democratică.
 

● Metoda Cetățeanul dezvoltă competențele 
cetatenesti, pe care elevii trebuie să și le 
însușească prin studiul disciplinelor sociale. Are un 
caracter colaborativ și aplicativ, necesită lucru în 
echipe, realizarea de documente și raportarea critică 
la societate prin asumarea calității de cetățean.  



Organizarea Echipelor
În urma tragerii la sorți, componența celor 6 echipe este: 

Echipa 1 - Matei Alexandra Daria,Albert Marian Preda,Gigore Valentin Mihai 
,Cosmina Gabriela Oros,Dragomir Raluca

Echipa 2 - Nedelea Denisa, Suditu Tudor, Ungureanu Diana, Anne Marie Tone, 
Rosu Matei.

Echipa 3 - David Lupescu, Maria Dragomir, Cristian Diaconu, David Dima

Echipa 4 - Popa Alexandra,  Popa Andreea, Petrariu Aida, Ghinea Florin, 
Ruxandra Mirea

Echipa 5 - Mailat Nicholas, Ungureanu Maria , Roșu Bianca ,Predeteanu 
Ana-Maria 
Echipa 6 -  Caraulani Alexandru, Nisipeanu Bianca, Iosep Florin, Iordache 
Laurentiu, Merticaru Anton



Descrierea problemei

ECHIPA 1 + Echipa 2



ECHIPA 1 (Mihai Grigore)

        In data de 18 februarie 2021 clasa noastră a demarat proiectul Cetateanul prin 
identificarea problemei ce s-a dorit a fi solutionata. Votul s-a desfasurat in 2 tururi de 
scrutin, pe site-ul https://fast-poll.com/ și in final problema Consumului drogurilor in rândul 
tinerilor și adolescenitilor a iesit castigatoare. 

       Totuși procesul de votare 
a problemei despre care vom 
vorbi in continuarea prezentarii 
a avut  doua runde, iar 
problema Programei școlare 
foarte încărcată a pierdut la 
diferența de doar câteva voturi 
.

https://fast-poll.com/


      ECHIPA 1 (Albert Preda)

           Printre cauzele care duc la consumul de droguri în rândul persoanele tinere, se 
numara : cercul de prieteni, nivelul de educaţie redus, lipsa informaţiilor despre droguri. O 
alta cauza  importanta este faptul că majoritatea adolescenţilor sunt mânaţi spre consumul 
de droguri de curiozitate si de nevoia de experimentare a senzaţiilor tari .

          Problema consumului de droguri este o problema putin discutată in mass-media, 
acesta fiind un alt factor al dezinformarii tinerilor. 

         Câteva teorii psihologice asupra consumului de droguri se bazează pe noţiunea de 
psihologie patologică sau inadecvată: există ceva în viaţa emoţională şi fizică a diferiţilor 
indivizi care îi predispune la consumul de droguri. Ei folosesc drogurile ca o „evadare din 
realitate”, ca o metodă de a evita problemele vieţii şi de a se retrage în stări euforice.



   Tipologie - ECHIPA 2 (Tudor Suditu)

        Conform celui mai recent studiu în populația generală (15-64 ani), GPS 2019, pentru 
prima dată, pe primul loc în ordinea celor mai consumate droguri ilicite în România, se 
situează noile substanţe psihoactive (NSP) – 6,3%.  
Urmează: canabis – 6,1%, cocaină/crack -1,6%, medicamente fără prescripţie medicală – 
1,5%, ecstasy – 1,0%, heroină – 0,9%, LSD – 0,5%, amfetamine – 0,2%, solvenţi/inhalante – 
0,1%.

        Totodată, potrivit celui mai recent studiu în populația școlară, ESPAD 2019 (16 ani), cel 
mai consumat drog ilicit în rândul adolescenților continuă să fie canabisul/haşişul – 8,7%. 
Urmează: NSP cu 3,2%, solvenţi/substanţe inhalante cu 2,8%, cocaină cu 1,8%, LSD sau 
alte halucinogene – 1,7%, ecstasy – 1,2%, heroină – 0,7%, ketamină – 1,8%, crack – 0,6%, 
metamfetamine – 0,6%, amfetamine -0,5% şi GHB – 0,4%.       

          Adolescentii si drogurile: cauze si efecte | Desprecopii.com

https://www.desprecopii.com/info-id-15728-nm-Adolescentii-si-drogurile-cauze-si-efecte.htm


ECHIPA 2 (Nedelea Denisa)

         Drogurile pot afecta o intreaga societate si nu trebuie trecute cu vederea.Autoritatile ar trebui sa fie constiente 
de asta si ar trebui sa rezolve oarecum problema.Drogurile consumate de adolescenti si chiar de copii sunt foarte 
periculoase deoarece le poate afecta creierul si averile pe care le ai.

Prin efectele sale, consumul de droguri reprezintă unul dintre cele mai dificil de contracarat.Efectele cele mai 
grave,prin amploare şi durată,sunt resimţite în primul rând în starea de sănătatea consumatorului.

Efectele  consumului  de  droguri  pot  fi  grupate  pe  tipuri  de  tulburări:  fizice  (efecte  ce  cauzează 
organismului) sau psihice (care au efecte negative asupra echilibrului persoanei).Din  categoria  efectelor fizice 
fac parte problemele cardiace (vegetaţii pe valvă mitrală, favorizând apariţia infarctului), oscilaţii ale pulsului, 
stopul cardio-respirator, afecţiuni ale căilor respiratorii, stare de greaţă, ameţeli. Consumului intens (>10 ori/zi) 
poate duce la aparaţia stafilococului auriu, acesta producând infecţii supurative sau septicemie.  În  categoria  
efectelor psihologicese  regăsesc  tulburările  de  memorie,  atenţie  şi  logonevroza (bâlbâiala),  dereglări  
psihopatologice  (paranoia,  accentuarea  stării  de  depresie,  halucinaţii),  schimbări  de comportament, panica, 
exacerbarea tentativelor de suicid şi agresivitate crescută, scăderea stimei de sine, dependenţa psihică. Alţi autori 
cum ar fi Gilles Ferreol  apreciază că efectele consumului de droguri pot fi scontate şi nedorite.Efectele  sociale 
ale  consumului  de  droguri  trebuie analizateîn funcţie  demediu de  socializare: şcoala, grup de prieteni, familie, 
cartier, societatea în ansamblul ei. Consumatorul dependent de droguri este marginalizat, stigmatizat de către 
ceilalţi membrii ai societăţii care îl exclud din cercurile lor. Acesta devine pasiv faţă de îndatoririle sociale, violent, 
prezintă un interes scăzut faţă de şcoală, munca este desconsiderată, nu se mai integrează în propria familie, etc. 
Societatea tolerează consumatorii de droguri legale (alcool şi tutun),  însă  nu  manifestă  înţelegere  pentru  
utilizatorii  de  „prafuri  albe”.  Mediul  socio-cultural  în  care individul îşi desfăşoară traiul este extrem de 
important, acesta putând susţine persoana în lupta cu substanţele „morţii” sau, dimpotrivă, să o trimită spre 
adicţie.



Culegerea de informații



 Date statistice (Bianca Nisipeanu)

● În Europa au fost raportate aproximativ 1,3 milioane de capturi de droguri, 
cel mai întâlnit este canabisul . 

● Belgia ,Spania și Țările de  jos sunt țări cheie pentru interceptarea de 
cantități mari de droguri .

● Aceasta problema nu este întâlnită numai în Belgia și Spania ci și în 
România, regiuni cu cel mai mare consum de droguri din Romania este 
Bucuresti-Ilfov cu 13,9 %. 

● Cel mai mic consum se inregistreaza in regiunea Sud-Vest cu 0,9%. 
Consumul in celelalte regiuni: Regiunea Sud-Est -6,5% Regiunea Vest-4,7% 
Regiunea Nord Vest-4,2% Regiunea Sud 2,8% Regiunea Centru-2,5% 
Regiunea Nord-Est -2,1%.



Institutii (Suditu Tudor)

Institutiile care se ocupa cu supravegrherea si preventia consumul de droguri sunt:

-Agentia Nationala Antidrog

http://ana.gov.ro/ 

-Politia - Serviciul antidrog

● Desfăşoară activităţi investigative şi de urmărire penală pentru combaterea traficului şi consumului de 
droguri, intern şi transfrontalier.

● Unităţile de profil sunt sprijinite de Laboratorul central de analiză şi profil al drogurilor şi 4 laboratoare 
teritoriale, care efectuează în mod operativ, analize fizico-chimice ale substanţelor stupefiante, psihotrope, 
ori ale altor substanţe confiscate.

● În cadrul serviciului funcționează Biroul de combatere a traficului de cocaină și droguri sintetice, Biroul de 
combatere a traficului de heroină, opiu și derivați și Biroul de combatere a traficului cu precursori, 
laboratoare și culturi.

https://www.politiaromana.ro/ro/structura-politiei-romane/unitati-centrale/directia-de-combatere-a-criminalitatii-organizate/structura-organizatorica 

http://ana.gov.ro/
https://www.politiaromana.ro/ro/structura-politiei-romane/unitati-centrale/directia-de-combatere-a-criminalitatii-organizate/structura-organizatorica


Interviu online cu doamna comisar Delia Bratu de la Agenția Națională Antidrog



Interviu online cu doamna comisar Delia Bratu de la 
Agenția Națională Antidrog

Concluziile discuțiilor (Alexandra Daria Matei )
●  Antidrog este o unitate de poliție nu un ONG
● Doamna comisar Delia Bratu se ocupa de prevenirea consumului de droguri, 

nu intervine la fata locului
● anturajul este una dintre cele mai mari cauze ale consumului de droguri
● cel mai mic consumator de droguri are 9 ani 
● voința ,sprijinul familiei și al apropiaților este cel mai mare ajutor in procesul 

de reabilitare 
● pe termen lung , drogurile dau dependentă urmată de anxietate și alte boli .



Studiu de caz (Alexandru Caraulani)

Un caz real, pe care ni l-a relatat dna comisar Delia Bratu, a fost povestea unei fete 
care a reusit sa iasa din anturaj si sa isi faca un viitor. Aceasta fata avea un iubit care 
consuma droguri,iar deoarece acesta consuma droguri,s-a apucat si fata aceasta sa 
consume droguri.Aceasta intr-un final a reusit sa plece de langa iubit,si asa a reusit sa 
scape de acest anturaj sa nu mai consume droguri si sa isi faca un viitor.



ONG - uri care au activitati in rezolvarea problemei identificate de clasa noastra (Cristian 
Diaconu)

1. SALVAŢI COPIII

2. Asociaţia ADOLESCENTUL

3. Asociaţia MESAGERII SĂNĂTĂŢII

 4. FICE (Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educative din România)

5. ASOCIAŢIA ROMANA ANTIDROG

6. ALIAT (Alianţa de Luptă Împotriva Alcoolismului şi Toxicomaniei)

7. OPEN DOORS

8. ARAS (Asociaţia Română Anti SIDA)

9. Asociaţia STAY ALIVE

10. Asociaţia CRUCEA ALBASTRĂ

11. Asociaţia pentru Siguranţă Comunitară şi Antidrog – România



Politica publică propusă
Echipa 3 - Cristian Diaconu și Maria Dragomir



(Cristian Diaconu)
Soluția 1 analizată: Intalniri lunare in scoala cu specialisti 
pentru consilierea elevilor cu privire la problema consumului 
de droguri

Avantaje
● Invatam despre daunele provocate de droguri
● Aflam mai multe modalitati de a evita consumul de droguri
●  Invatam cum sa iesim dintr-un anturaj unde se consuma
Dezavantaje
●  Ar putea starnii curiozitatea unor elevi pentru droguri
●  Unii elevi vor arata dezinteres



(Dragomir Maria)

Soluția 2 analizată: Opțional școlar care să ne învețe cum să 
acționăm, în diferite stadii ale vieții, în legătură cu această 

problemă 
Avantaje
● Informarea din timp a consumului de droguri
● Putem sa invatam cum sa spunem NU drogurilor
●  Putem afla mai multe despre plantele etnobotanice
Dezavantaje
●  Personalul poate fi dezinformat
● Starneste temeri in legatura cu aceasta ora celor care 

consuma 



(Dragomir Maria)

Soluția 3 analizată: Politia sa faca filtre mai dese in 
cartier si sa fie sub acoperire
Avantaje
● Prinderea mai multor traficanti de droguri
● Traficantii nu vor mai vinde mult,vor fi mai discreti
●  Rata consumului de droguri poate sa scada
Dezavantaje
●  Traficantii vor fi mai greu de prins
●  Politistii pot fi in pericol daca li se descopera 

identitatea 
● Politistii nu pot avea armele necesare fiind imbracati 

in civili



Planul de acțiune
Echipa 4 - Alexandra Popa și Ruxandra Mirea



Propunerea câștigătoare : Intalniri lunare in scoala 
cu specialisti pentru consilierea elevilor cu privire la 
problema consumului de droguri

Argumentul pentru care clasa a VII-a C a ales această soluție 

Noi ne-am gândit să alegem acesta soluție 
deoarece s-ar putea diminua consumul de droguri 
,ar putea să îi facă pe adolescenți sa înțeleagă că 
consumând droguri își pot face foarte mult rău și 
noi credem că dacă ar veni un expert sa le explice 
asta ar înțelege mai bine și i-ar îndemna să se 
oprească .



Planul de acțiune
1. Solicităm acordul instituției de învățământ
2. Ne-am propus sa obținem sprijinul urmatoarelor instituții și organizații,cu privire la 

problema legata de consumul de droguri în rândul tinerilor și adolescenților:
-Salvati Copiii 
-Asociatia Mesagerii Sănătății 
-Agentia Nationala Antidrog
Aceasta problema fiind răspândită în întreaga lume și afectând tineri și adolescenți 
,deoarece uni dintre ei văd drogurile că fiind interesante și le încearcă fără a își de-a 
seama că își fac rău singuri .
De aceea noi am găsit 3  soluții care ar putea ajuta la aceasta problema printre care se 
numără întâlnirele lunare in școală cu specialiști pentru consilierea elevilor .
3. Vom aduce la cunoștința colegilor si-i vom invita sa participe la aceste întâlniri .



Scrisoarea către autorități
Echipa 5 - Nicolas Mailat și Maria Ungureanu



Către Agenția Naționala Antidrog,

Colectivul clasei a VII-a C de la Liceul Teoretic ,,Marin Preda'' din localitatea Bucuresti, in baza dreptului de 
petitionare,prevazut la articolul 51 din Constitutia Romaniei si avand in vedere ca in conformitate cu prevederile OG 
nr.27/2002 cu modificarile ulterioare,privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor inaintam spre dumneavoastra 
prezenta petitie prin care initiem o propunere de politica publica.
Prezenta propunere este rezultatul activitatiilor realizate de echipa noastra în cadrul orei de Educație socială si este initiata 
de argumentele principale pe care le-am identificat in favoarea propunerii noastre.
Problema identificata de echipa noastra este Consumul de drogurii in randul adolescentiilor. Multi adolescenti consuma tot 
felul de droguri si îi influențează și pe altii la randul lor. Au fost identificate o multime de solutii pentru a oprii aceasta chestie 
dar nimeni nu a pus in practica. Ar trebui ca in scolii sa se vorbeasca foarte mult despre asta si sa puna sloganul ,,Stop 
Droguri!". Credem ca solutia propusa de noi, de a organiza intalniri lunare in cadrul scolii cu specialisti in prevenirea 
consumului de droguri, ii va influenta pe copii sa stea departe de acest flagel.
Au fost analizate 3 solutii,iar in urma votului clasei a fost aleasa solutia Sa se vorbeasca in scolii despre stop droguri si sa 
vorbeasca cu copii despre asta si sa ii influenteze si pe ei cat si pe ceilalti. Vă rugăm să ne sprijiniți în realizarea acestui 
proiect.
Solutia aleasa de echipa noastra este constitutionala deoarece respecta toate legiile.

Va rugam sa ne comunicatii raspunsul dumneavoastra in termenul legal la aceasta adresa de email 
mailat.nicholas.cristian@marinpreda.ro . 

Cu respect,
colectivul clasei a VII-a C de la Liceul Teoretic Marin Preda, București
10.06.2021

https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&to=mailat.nicholas.cristian%40marinpreda.ro&authuser=5


Concluzii
(Alex și Bianca)



Concluzii 
1. Consumul de droguri in rândul tinerilor este o problema 

importantă despre care ar trebui sa ne informam.
2.  Este bine ca adolescentii sa fie bine informati impotriva 

drogurilor, pentru a nu le afecta mintile.
3. Cursurile antidrog din scoli sunt foarte importante pentru 

preventia consumului in randul minorilor. 
4.  Este important ca elevii sa afle cât de periculoase sunt 

drogurile.
5.  Este bine ca adolescentii sa se fereasca de oamenii care 

consuma droguri.
6.  Este bine ca adolescentii sa nu incerce droguri de la alte 

persoane,si sa le spuna frumos ca nu vor sa incerce.


