
AGEN�IA NA�IONAL� ANTIDROG ASOCIATIA 
VOCI PENTRU DEMOCRA�IE �I JUSTI�IE 

Nr. adh... din .dk.R.eda 24 N din h R27 

ACT ADITIONAL nr.I la 
PROTOCOLUL »r. Y125o4l }i6.o9. 202 
ÎNCHEIAT ÎNTRE 

1.. Asocia�ia VOCI PENTRU DEMOCRA�IE �I JUSTI�IE, cu sediul social in Bucure_ti. sector 3, Str. 
Vlahita, nr. 1, bl. 
Bucure_ti sub nr. 1025649, cod de inregistrare fiscala 35729909, reprezentat� legal prin LUCIAN 
CHECHERIT in calitate de Pre_edinte, denumit in continuare Partener 

MI8bis, sc. 2, et. 9, ap. 123, Sector 3, inmatriculat� la Administra�ia Fiscalk Sector 3 

1.2. AGENTIA NA�IONAL� ANTIDROG cu sediul in Bucureti, b-dul Unirii, nr. 37, bl. A4, parter, sector 3, 
reprezentatà prin comisar �ef de poli�tie CATALIN-VALENTIN NEGOL-NI� în calitate de 1. Director. 
denumit in calitate Partener specializat 

Articolul I. - 11. OBIECTIVUL PROTOCOLULUI, se completeaz� dupá cum urmeaz�: Partenerii vor 
implementa în parteneriat proiectul ACTIONÁM JUST, anexat ca parte integrant� din prezentul act 
adi�ional. 

Articolul 2. Celelalte prevederi ale protocolului r�mân neschimbate. 
Articolul 3. Prezentul Act adi�ional intrà in vigoare la data semn�rii de c�tre ambele p�r�i. 
Actul aditional a fost incheiat in dou� exemplare, cate unul pentru ficcare partener. 
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PROIECTUL PILOT 

ACTION JUST 
2021-2022 

DESCRIERE 

Proiectul const� in realizarea de activita�i de promovare a educa�iei juridice in mediu 
gimnazial �i liccal. prin facilitarea accesului elevilor la cuno_tin�e clementare din domeniul 
juridic, in special la cele ce fin de domeniul prevenirii �i combaterii consumuui �i traficulu 
de droguri. 

Activit��ile presupun: 
expuneri _i discu�ii interactive in cadrul unitajilor scolare pe teme de educa�ie juridic�, 

in special in legâtur� cu prevenirea �i combaterea traficului de droguri; 

organizarea de evenimente civico-juridice. precum dezbateri publice, mese rotunde, 

olimpiade, competi�ii. procese simulate: 

.in mäsura posibilità�ilor, vizite ale elevilor in sediile facultájilor de drept, birouri de 
avocaturd, sediile instanelor judecätore_ti _i ale altor institu�ii juridice sau de ordine 

publica 
in masura posibilit��ilor, amenajarca in cadrul unit��ii scolare a unei clase drept 

.Laborator de educa�ie juridic�" �i dotarea ei cu materiale informative sub formå de 
pliante, bro_uri, afi_e, c�r�i cu tematicà civicà �i juridic�; 

.in masura posibilita�ilor, amenajarea in cadrul unit�tii _colare a sc�rilor drept 
.Treptele liberta�ii" cu îndemnuri �i citate privind respectarea legii. 

JUSTIFICARE 

Con_tientizind importanta de a deprinde cuno_tinte elementare de drept �ia 
promovarii unei culturi juridice menite, inc� de la o vârst� frageda, sà incurajeze 
cunoa_terea cadrului legal _i respectul fa�â de autorita�ile publice, pentru a märi 
gradul de responsabilizare _i de adoptare a unci conduite civice corespunzåtoare;

Luand in considerare impactul semnificativ al normelor juridice asupra fiec�rei 
persoane si a socictafil. precum si tendinja de creytere a numarului _i a complexita� 

reglementárilor specifice unei societá�i democratice guvemate de principiul 

suprema�iei legii: 
Tinand seama de riscurile provenite din lipsa cuno_tin�elor minime juridice, cum 

ar fi inc�lcarea drepturilor omului, limitarea liberta�ilor fundamentale �i såvâr_irea 

unor tapte cu caracter antisocial; 

Sustinand ini�iativa Education for Justice (E4) dezvoltat� potrivit Declaratiei de 
la Doha - Promovarea unei culturi a legalitajii ce a fost adoptatä in anul 2015 de 
Congresul Na�iunilor Unite pentru Prevenirea Criminalit��ii _i Justi�ie Penala, 
ini�iativ� ce urmåre_te så previn� infracjionalitatea �i s� promoveze o cultur� a 



legalita�ii prin activitaji de educa�ie pentru invä�ämäntul primar, secundar �i ter�iar, 

activita�i care sa i ayute pe educatori så instruiascâ generajile umätoare pentru a 

intelege �i aborda mai bine problemele care pot submina statul de drept �i pentru a 

incuraja elevii �i studen�ii s� se implice activ in comunit��ile lor 
Tinand cont de necesitatea sus�inerii, promov�rii �i implicarii in Proiectul najona 

EDUIURIS- educa�ie juridic� pentru copii �i tineri dezvoltat incepând cu anul 2016 

de Asocia�ia,Voci pentru Democra�ie �i Justi�ie" (VeDem Just), 
Luand act de existen�a unui cadru fornal care permite actiuni de intormare 

elevilor de c�tre profesioni_tii dreptului _i de câtre societatea civila in baza 
rolocolului de colaborare privind educa�ia juridic� incheiat in anul 2013 �i reinnoit 

in 2017 itre Ministerul Justi�iei, Ministerul Educa�iei Na�ionale, Consiliul Superior 
al Magistraturii _i Ministerul Public. protocol la care a aderat �i asociajia VeDem 

Just, 

Avand in vedere: o H.G. nr. 461 din 11.05.2011 privind organizarea �i functionarea Agen�iei 

Nationale Antidrog, cu modific�rile �i completärile ulterioare 
o Draft-ul Planului de actiune pentru implementarea Strategiei na�ionale in 

domeniul drogurilor 2021-20255 
o Protocolul de colaborare incheiat intre Agen�ia Na�ional� Antidrog (nr. 

4121454 din 13.07.2021) �i Ministerul Educa�iei (nr. 12732 din 02.07.2021). 

cu o duratà de 4 ani o Protocolul de colaborare incheiat intre Agentia Na�ional� Antidrog (nr. 

u2S.e.. dinl&.0l62lsi Asocia�ia ,Voci pentru Democrajie �i Justi�ie 
(VeDem Just), cu o durat� de 4 ani 

OBIECTIVE
Prevenirea, intarzirea debutului sau incetarea consumului de droguri �isau 

reducerea eonsecintelor negative asociate consumului de drogur, precum s 
reducerea infrac�ionalita�ii in rändul a 2000 de elevi de gimnaziu �i de liceu prin 

participarea la activita�i de educare in domeniul juridic. in special la cele ce tin de 

domeniul prevenirii �i combaterii consumului _i traficului de droguri, la nivel 

national, in anul scolar 2021-2022 

Cresterea nivelului de educare, constientizare �i responsabilizare a 100 de cadre 
didactice prin participarea la activit��i de educare in domeniul juridic, in special la 

cele ce in de domeniul prevenirii �i combaterii consumului �i traficului de droguri. 
la nivel na�ional, in anul _colar 2021-2022 

CATEGORIA DIN CARE PROIECTUL FACE PARTE PROIECTUL 

ÎN FUNCTIE DE GRUPUL TINT� 
Prevenire universal� 

GRUPUL TINT� 

Beneficiari direc�i: 

o 2000 de elevi de gimnaziu sau liceu 

100 de cadre didactice 

Beneficiari indirecti: 

Comunitatea locala 



DURAT� 

Proiectul se va desfà_ura in anul _colar 2021-2022. 

PARTENERI 

Agentia Nationala Antidrog 
Asocia�ia Voci pentru Democra�ie �i Justi�ie" (VeDem Just) 

COORDONATORII PROIECTULUL 

ANA- Cms. �ef Catälina Niculae- tel. 0762223718 

VeDem Just Bucure�ti- Mircea David tel. 

ACTIVITATI 

Activitate Indicatori de evaluare Termen 

Sustinerea activita�ilor pentru elevi _i 

cadere didactice (câte un reprezentant de 

la fiecare partener). in mediul gimnazial �i 
liceal- 10 clase gimnaziu _i 10 clase 

liceujudef sau sector 
Monitorizarea implement�rii proiectului 
la nivel local pentru perioada: 

Nr. de scoli 

Nr. de clase Anul �colar 

Nr. de elevi 2021-2022 

Nr. de p�rin�i 
Doua rapoarte de 

monitorizare realizate de 

CPECA (Pe baza unor 
chestionare primite de la 

SRCD) 

. 13.09-31.12.2021 13.01.2022 

13.09.2021- 31.03.2022 13.04.2022 
Evaluarea implementârii proiectului la Un raport de evaluare realizat 

de CPECA (pe baza unui 

chestioar primit de la SRCD) 
nivel local 6.07.2022 

Proiectul se va desfa_ura in Bucure_ti �i in judetele in care Asocia�ia VeDem 
Just are reprezentan�i disponibili 

in Bucure_ti, comunicarea in vederea planific�rii activit��ilor cu reprezentatul 
VeDem Just se va face prin intermediul coordonatorului proiectului, C�tälina 

Niculae. 

În celelalte jude�e, coordonatorul proiectului va lua legätura cu reprezentan�ii 
CPECA pentru a anun�a posibilitatea colaborärii �i a intermedia leg�tura dintre 
parteneri. 


