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 Strategia națională antidrog 2013 – 2020  

www.ana.gov.ro/doc_strategice/proiecte/SNA_2013_2020.pdf 

 LEGE nr. 143 din 26 iulie 2000 (**republicată**)privind prevenirea și 

combaterea traficului și consumului ilicit de droguri*) 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/23629 

 HOTARÂRE   Nr. 73 din 27 ianuarie 2005 privind aprobarea Strategiei nationale 

antidrog în perioada 2005 - 2012 

http://www.mmssf.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-

GUVERN/HG73-2005.pdf 

 Lege pentru completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea 

traficului şi consumului ilicit de droguri  

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/05/LG-9.pdf  

 

    Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (EMCDD),  Raportul 

european privind drogurile. Tendințe și evoluții. 2018 

www.emcdda.europa.eu/system/files/.../8585/20181816_TDAT18001RON_PDF.pdf 

 RAPORTUL NAȚIONAL PRIVIND SITUAȚIA DROGURILOR 2018 – sinteză de 

presă 

www.ana.gov.ro/rapoarte%20nationale/RN_2018.pdf 

  FACTORI DE POTENŢARE A TRAFICULUI ŞI CONSUMULUI ILICIT DE DROGURI  

http://www.arduph.ro/domenii/altele/factori-de-potentare-a-traficului-si-consumului-ilicit-de-droguri/ 

 

 Donatella Stoica, Consumul de droguri.pdf 
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Articole presă online 

 

Campania „Cernavodă, oraşul meu fără droguri”, la final 

Reprezentanţii Primăriei Cernavodă şi cei ai Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Constanţa au 

derulat, pe parcusul a trei luni, campania „Cernavodă, oraşul meu fără droguri”. Obiectivele propuse au fost 

conştientizarea tinerilor cu privire la riscurile pe care le presupune consumul de droguri, alcool şi tutun. Ieri au avut loc 

ultimele acţiuni din cadrul campaniei. Administraţia locală a organizat un cros pe strada principală, la care au participat 

100 de elevi, iar câştigătorii au primit premii în bani. Tot ieri a avut loc şi premierea concursului de eseuri literare, cu 

tema campaniei, iar premiul I a fost câştigat de Laurenţiu Ionescu, elev în clasa a IX la Grupul Şcolar Energetic 

Cernavodă, care a primit 70 de lei. Autorităţile locale îşi propun să continue campania şi în anul următor. 

(Florentina BOZÎNTAN – DUMITROV, 07 Iulie 2009) 

https://www.cugetliber.ro/stiri-social-campania-cernavoda-orasul-meu-fara-droguri-si-8221-la-final-43567 

 Timp de trei luni, Primaria orasului Cernavoda si Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Constanta 

au derulat campania „Cernavoda, orasul meu fara droguri”. Scopul principal al proiectului initiat de catre primarul 

orasului, Mariana Mircea, a fost acela de prevenire a consumului de droguri, alcool si tutun, prin cooptarea elevilor de 

liceu in diverse activitati de promovare de mesaje ale programului derulat. In ceea ce priveste obiectivele proiectului 

derulat, reprezentantii administratiei locale precizeaza ca acestea tin de constientizarea de catre tineri a riscurilor la care 

se expun prin consumul de droguri, alcool si tutun. Au fost luate in calcul diminuarea numarului de consumatori, precum 

si dezvoltarea sentimentului de responsabilitate pentru propriile decizii si alegerea unui stil de viata sanatos. 

„Beneficiarii directi au fost elevii liceelor Anghel Saligny si cei ai Grupului Scolar Energetic Cernavoda, iar beneficiarii 

indirecti, parintii, cadrele didactice, precum si comunitatea, in ansamblul ei”, a precizat primarul Mariana Mircea. In 

ultima zi a campaniei, ieri, s-au desfasurat actiuni sportive la care au participat peste o suta de elevi de scoala generala si 

liceu din oras. La final, castigatorii au fost recompensati cu premii in bani, iar ceilalti participanti la crosul pregatit de 

organizatori au primit tricouri inscriptionate cu mesajul programului derulat. „Multi tineri nu cunosc cu adevarat riscurile 

pe care le implica distributia si consumul de droguri sau nu realizeaza efectele implicarii lor in astfel de operatiuni, de 

aceea implementarea unui astfel de proiect este benefica pentru ei si pentru comunitate, in general. Administratia locala 

isi propune sa continue aceasta campanie si in anul scolar urmator, prin organizarea unor alte actiuni care sa-i implice pe 

elevii si tinerii din Cernavoda”, conchide primarul Mariana Mircea. (Mihaela Tîrpan) 

http://observator.ro/cernavoda-oras-fara-droguri-22509 Consumul  

 Primăria Cernavodă luptă împotriva consumului de droguri 

O nouă campanie care are ca scop prevenirea și combaterea consumului de droguri se va lansa în curând în 
Cernavodă.  Administrația publică locală a semnat un acord de colaborare cu Centrul Antidrog din Tulcea în scopul 
conștientizării populaţiei, în special a tinerilor, asupra pericolului reprezentat de consumul şi traficul de substanţe 
halucinogene. 

În cadrul campaniei, prin diferite programe și acțiuni, cernavodenii de toate vârstele vor fi informați despre cum 

să se ferească de capcanele drogurilor. 

Autorităţile sunt de părere că lupta împotriva drogurilor trebuie dusă pe toate palierele, atât în școli și instituții, 

cât și în familie. 

https://www.cugetliber.ro/stiri-social-campania-cernavoda-orasul-meu-fara-droguri-si-8221-la-final-43567
http://observator.ro/cernavoda-oras-fara-droguri-22509%20Consumul


În ultima perioadă s-a constatat o creştere a numărului de persoane care consumă droguri sau substanţe 

etnobotanice. Din cauza lipsei de informare asupra efectelor negative, nerespectării legislației și naivității, mulți tineri 

devin victimele acestui fenomen. 

(Reporter: Paula Savescu, 26 septembrie 2012) 

https://www.tvlitoral.ro/primaria-cernavoda-a-initiat-un-proiect-prin-care-se-angajeaza-sa-lupte-impotriva-

consumului-de-droguri/?fbclid=IwAR3FuIZlDQECVWOGSKC0ZwV41rYHAS0upkPXaAl8nVP-

IcOBAdzFZtGsWV4 

 

 Acţiune de prevenire a traficului de droguri, organizată de tinerii din PMP Cernavodă 

Ieri, la Cernavoda a avut loc o acțiune preventivă organizată de membrii Mișcării Populare Cernavodă cu ocazia 
Zilei Internaționale de lupta împotriva traficului și consumului illicit de droguri, impreuna cu 20 de voluntari, care au 
plecat din faţa Primăriei Cernavoda pentru a distribui cetăţenilor materiale preventive care vizează, în principal, 
consumul de droguri/substanţe etnobotanice. „În ultimii ani asistăm la un fenomen îngrijorător consumului illicit de 
droguri la vârste din ce în ce mai fragede. Prin aceasta actiune, ne-am propus să prevenim şi să combatem consumul 
unor astfel de substanţe de către tineri, și nu numai şi să-i determinăm pe aceştia să adopte un mod de viaţă sănătos. 
Este de datoria noastră să avem grijă de sănătatea şi viitorul tinerilor şi să-i facem să conştientizeze că drogurile şi 
alcoolul le fură viaţa”, a declarat președintele PMP Cernavodă, Aurelian Ionescu. 

 (Carmen MOCANU, 27 Iunie 2014) 

https://www.cugetliber.ro/redirect-stiri-politica-actiune-de-prevenire-a-traficului-de-droguri-organizata-de-

tinerii-din-pmp-cernavoda-222503 

Un presupus traficant de droguri a fost prins în flagrant pe drumul dintre Cernavodă şi Constanţa 

 Un bărbat în vârstă de 30 de ani, presupus traficant de droguri de mare risc, a fost prins în flagrant, de ofiţerii de 

la Crimă Organizată, pe DN 22C care leagă Cernavodă de Constanţa, a anunţat sâmbătă Poliţia Română. Bărbatul, care 

locuieşte în Medgidia, este suspectat că timp ce mai multe luni de zile s-a ocupat cu trafic de droguri de mare risc, 

pentru probarea presupuselor fapte fiind făcute şi mai multe percheziţii domiciliare. 

 Potrivit sursei citate, acesta a fost prins, în flagrant, pe drumul dintre Cernavodă şi Constanţa în timp ce încerca 

să vândă zeci de grame de cannabis. 

 "La data de 10 august a.c., poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa şi ai Direcţiei de 

Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române, sub coordonarea procurorilor DI.I.C.O.T. – S.T. Constanţa, au prins, în flagrant 

delict, pe Drumul Naţional 22C, un bărbat care intenţiona să vândă droguri de risc. În autoturismul cu care se deplasa cel 

în cauză, în urma controlului, poliţiştii au depistat peste 90 de grame de cannabis, care au fost ridicate în vederea 

confiscării.", se arată într-un comunicat remis MEDIAFAX de Poliţia Română.” (13 august 2016) 

https://www.mediafax.ro/social/un-presupus-traficant-de-droguri-a-fost-prins-in-flagrant-pe-drumul-dintre-cernavoda-

si-constanta-15560421 

 Recidivist din Cernavodă, implicat în trafic de droguri! 

 Iulian Dumitru Coşerea a fost prezentat cu propunere de arestare la Tribunalul Constanța, magistrații eliberând 

pe numele lui mandat pentru 30 de zile, începând cu data de 1.02.2017 şi până la data de 2.03.2017 inclusiv. Amintim că 

mai multe percheziții au avut loc la Cernavodă, marți, 31 ianuarie, fiind vorba despre un dosar de trafic de droguri, 

acțiune coordonată de DIICOT Constanța. Potrivit informațiilor noastre, vizat a fost domiciliul unui individ care este 
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suspectat de trafic cu canabis, acesta fiind condus la audieri și reținut pentru 24 de ore, după care propus spre arestare. 

Este vorba chiar despre Iulian Dumitru Coșerea, care vindea cantitățile de substanțe pe raza orașului Cernavodă și nu 

numai. Totodată, precizăm că ancheta va fi extinsă, existând suspiciuni cu privire la faptul că și alte persoane ar fi 

implicate. Revenind la Coșerea, acesta este cunoscut cu antecedente penale. Spre exemplu, în ziua de 24.05.2015, 

profitând de neatenţia unei femei de 29 ani, din Cernavodă, i-a sustras acesteia un portofel lăsat nesupravegheat în 

camera de probă a unui magazin din Cernavodă, ce conţinea 2.300 de lei şi un bilet câştigător aferent sumei de 2.005 de 

lei. Prejudiciul a fost recuperat în totalitate. 

Liliana CHIRU, vineri, 3 februarie 2017 

 https://www.replicaonline.ro/recidivist-din-cernavoda-implicat-in-trafic-de-droguri-306792/7 

Trafic de droguri la Cernavodă! DIICOT a intrat pe fir! 

Mai multe percheziții au avut loc la Cernavodă, marți, 31 ianuarie! Se pare că este vorba despre un dosar de 
trafic de droguri, acțiunea fiind coordonată de DIICOT Constanța. Potrivit informațiilor noastre, vizat a fost domiciliul 
unui individ care este suspectat de trafic cu canabis, acesta fiind condus la audieri și reținut pentru 24 de ore, urmând a 
fi propus spre arestare. Se pare că el vindea cantitățile de substanțe pe raza orașului Cernavodă și nu numai. Totodată, 
precizăm că ancheta va fi extinsă, existând suspiciuni cu privire la faptul că și alte persoane ar fi implicate. 

 

(Liliana CHIRU, 1 februarie 2017) 

https://www.replicaonline.ro/trafic-de-droguri-la-cernavoda-diicot-a-intrat-pe-fir-306501/ 

 

Cartierul Columbia, în atenţia autorităţilor. Persoane cercetate pentru consumul de etnobotanice 

Cartierul Columbia din oraşul Cernavodă cunoscut pentru furtul de curent electric, dar şi pentru consumul de 
etnobotanice, se află permanent în atenţia autorităţilor până se va reuşi stăvilirea acestor fapte. 

În anul 2018, au fost deschise de Poliţia Oraşului Cernavodă, 18 lucrări penale pe linia consumului de 
etnobotanice cu 33 de persoane cercetate, toate cazurile fiind declinate către Brigada de Combatere a Criminalităţii 
Organizate (BCCO). Anul acesta, a fost întocmit un dosar penal cu o persoană cercetată pentru consum de etnobotanice. 
De asemenea, cazul a fost preluat de BCCO. 

“Scara blocului h12 din Columbia. Poliţia trezireaaaa! Faceţi-vă treaba pe străzi pentru că e jale. Ieşiţi din zona de 
confort, la fel şi Primăria. Jale mare în acest sat fără câini”, scrie pe un site de socializare Stella Bădiţă, lângă o imagine 
din această scară unde apar pliculeţe asemănătoare celor cu etnobotanice. 

Potrivit unor surse din IPJ, o echipă a Poliţiei Oraşului Cernavodă se va deplasa la faţa locului pentru a constata 
dacă şi de această dată ar fi vorba de consum de etnobotanice. 

https://www.replicaonline.ro/recidivist-din-cernavoda-implicat-in-trafic-de-droguri-306792/7
https://www.replicaonline.ro/trafic-de-droguri-la-cernavoda-diicot-a-intrat-pe-fir-306501/


Precizăm că acţiuni pe linia depistării şi combaterii consumului de etnobotanice desfăşoară BCCO-ul, iar dacă 
este cazul poate solicita sprijinul Poliţiei Române sau al Jandarmeriei. Deşi nu sunt mandatate în mod special în acest 
sens, toate structurile de ordine publică odată ce constată în cadrul patrulelor cazuri privind consumul de 
etnobnotanice, le declină către BCCO. 

Veşti pentru oraşul Cernavodă! 

 
Având în vedere semnalele privind amploarea luată de consumul de droguri (în general etnobotanice), la nivelul oraşului 
Cernavodă, am decis să transmit îngrijorările cetăţenilor Inspectoratului Judeţean de Poliţie Constanţa, alături de 
întrebarea legitimă: ce măsuri vor fi luate? Ataşez răspunsul transmit de conducerea Poliţiei – comandantul IPJ 
Constanţa, Constantin Dancu, respectiv şeful Poliţiei oraşului Cernavodă, Costel Tîrşănoagă; poate că, la prima vedere, 
nu este un răspuns „cutremurător”, dar este bine că semnalele de alarmă trase de cetăţeni nu rămân fără reacţie – după 
cum se poate observa, pentru anul şcolar 2019-2020, Poliţia are planificate acţiuni de conştientizare a tinerilor în şcoli. 
Spuneţi NU drogurilor! 

 

 

(Camelia MATEI, 15 februarie 2019) 

https://www.replicaonline.ro/cartierul-columbia-in-atentia-autoritatilor-persoane-cercetate-pentru-

consumul-de-etnobotanice-381962/ 

 

 O grupare care distribuia droguri elevilor, destructurată la Constanța. Un TRAFICANT de DROGURI din 

CERNAVODĂ a AMENINȚAT un MARTOR: 'Schimbă-ți declarația' 

 Gheorghe S. din Cernavoda, trimis in judecata pentru trafic de droguri, a ajuns in arest! Acesta se afla in arest la 

domiciliu, dar nu a tinut cont de interdictiile impuse de instanta, astfel ca a parasit imobilul, s-a intalnit pe strada cu un 

martor din prezenta speta, caruia i-a cerut sa-si schimbe declaratia. Inculpatul a depus contestatie, dar i-a fost respinsa 

ca tardiva.Mai exact, la data de 22.02.2019 s-a inregistrat cererea formulata de organul de supraveghere, Politia 

Cernavoda. 

 Amintim că, în urma cercetărilor, la data de 17.01.2018 au fost efectuate 42 de percheziţii domiciliare pe raza 

municipiilor Constanța, Medgidia și a orașelor Năvodari și Cernavodă, ocazie cu care au fost identificate şi ridicate 

aproximativ 2.097 gr substanță vegetală și pulverulentă susceptibilă a avea proprietăți psihoactive, peste 1200 pliculețe 

autosigilante pentru ambalarea substanțelor în scopul punerii în vânzare, 2.260 de euro, 1.750 de USD, 7.956 de lei, 17 

telefoane mobile, un cântar electronic, două dispozitive pentru fumat, două pipe artizanale, trei grindere, 2.740 de 

țigarete despre care există suspiciunea ca provin din contrabandă, arme albe și bijuterii. De asemenea, au fost 



identificate în mai multe locații din orașele menționate așa-zise ”centre” de distribuție a substanțelor cu proprietăți 

psihoactive fiind identificaţi inculpaţii, mai toți cunoscuţi pentru preocupările infracționale manifestate de-a lungul 

timpului, cu pregătire educațională precară, fără loc de muncă. Astfel, indivizii cercetați și trimiși în judecată de DIICOT 

Constanţa sunt: Ismail Aidar-Selvis, Suliman Molis, Suliman Ghiulgean, Suliman Sevghilim, Șaip Omer, Șaip Steluța, Șaip 

Sibelgean, Suliman Iuliana, Suliman Ager, Stoica Gheorghe, Stoica Romel, Cramarenco Florin, Macovei Florentin, Samson 

Marian-Claudiu, Zlate Papina, Popa Roberto-Gino, Fătu Adrian, Ghezolu Erdal, Ghezolu Ghiulgean, Gorovei Sebastian 

Andrei, Alez Orhan și Iovițu Cornel-Dan, pentru săvârşirea infracţiunii de efectuare, fără drept, de operaţiuni cu produse, 

ştiind că acestea sunt susceptibile de a produce efecte psihoactive. 

(Liliana CHIRU, 13 martie 2019) 

http://www.ziare.com/constanta/stiri-actualitate/un-traficant-de-droguri-din-cernavoda-a-ameninesat-un-martor-

schimba-ti-declaratia-7606508 
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CHESTIONAR 

 

1. Ați văzut persoane care vând droguri în cartierul, localitatea dumneavoastră? 

 DA        NU 

2. Ați văzut persoane care consumă droguri în cartierul, localitatea dumneavoastră? 

       DA        NU 

3. Puteți enumera locurile în care se vând, se consumă aceste substanțe? 

___________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

4. Substanțele care se vând, se consumă sunt: 

legale    nelegale    ambele 

5. Vârsta persoanelor care consumă droguri legale este: 

11 – 15 ani 

15 – 20 ani 

20 – 30 ani 

30 – 40 ani 

peste 40 de ani 

6. Vârsta persoanelor care consumă droguri ilegale este: 

11 – 15 ani 

15 – 20 ani 

20 – 30 ani 

30 – 40 ani 

peste 40 de ani 

7. Ați fost îndemnați să consumați astfel de substanțe? 

DA        NU 

8. Puteți descrie manifestările comportamentale ale persoanelor aflate sub influența acestor 

substanțe? 

___________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

9. Considerați că este o amenințare prezența în spațiul public a persoanelor care vând, consumă 

droguri? 

DA        NU 

 

10. Propuneți trei soluții pentru eliminarea/diminuarea fenomenului traficului/consumului de droguri. 

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

11. Vă rugăm să precizați vârsta și ocupația dumneavoastră. 

Vârstă:  ________________ 

Ocupație: ___________________________________ 

Vă mulțumim! 

 



 

 

 


