
ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞULTĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr, \Q.\
din data de 31 iulie 2017

privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare În vederea derulării
campauiei "ZERO LA MIE"

Consiliul Local al Oraşului Tăşnadjudetul Satu Mare;
Analizând Referatul nr. 13670/2017 al Serviciului administraţie publică locală

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad;
Având in vedere Raportul Serviciului financiar - contabil din cadrul aparatului

de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad şi Raportul Comisiei pentru buget,
finanţe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de servicii, comerţ din
cadrul Consiliului Local al Oraşului Tăşnad;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) şi (2) lit. e), ale alin. (7) lit. a), precum şi
ale art. 45 alin. (J) şi (2) lit. f} din Legea DT.2IS/200 I a administraţiei publice locale,
republicată în anul 2007, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE,

Art.I. - Se aprobă încheierea protocolului de colaborare dintre autorităţile
administraţiei publice locale de la nivelul oraşului Tăşnad cu Inspectoratul de Poliţie
Judeţean Saru Mare, cu Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Satu
Mare şi cu autorităţile locale de la nivelul municipiului Carei şi de la nivelul oraşului
Negreşti-Oaş, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Cu ducerea la indeplinire a acestei hotărâri se încredinţează Primarul
Oraşului Tăşnad.

PREŞEDINTE DE ŞEDlNTĂ,
CONSILIER LOCAL

IONEL~T ALÎŞ
ORAŞULUI,

.,RUTA



ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

ANEXA
la HOTĂRÂREA nr.a/2017

Inspectoraru 1de Politic .JudeteaD Centrul de Prevenire, Evaluare şi
Satu Mare Constljere Antidrog

Sulll Mare

Salu Mare, sir. Mihai Viteazu nr, 11
Piaţa 2:; Octombrie nr.1 el. 11 cam.e

Nr. 1511121din 29.0(;.2017 N,. din 2017

Primăria Municipiului Carei Primăria Oraşului Tăşnad
sir. 1Decembrie 1918 nr. 40 Str. Nicolae Bălcescu nr.t
N,. din 2017 Nr. din 2017

Primăria Oraşului N~"grL"şliOaş
StI".Victoriei nr. 95-97

N,. din

PROTOCOL DE COLABORARE

ÎN CADRlJL CAMPANIEI DE PREVENIRE A INFRACŢIUNILOR COMISE
PE FONDUL CONSUMULlJI DE ALCOOL SAU DROGURI

"ZERO LA MIE"



Capitolul I - CADRUL GENERAL

Deşi legal şi chiar încurajat În anumite situaţii în societatea românească,
consumul de alcool este frecvent asociat cu probleme medicale, sociale şi de naturii
juridică. Infracţiunile legate de consumul de alcool îmbracă o paletă largă de fapte, de la
infractiuni comise cu violenţă: loviri, vătămări corporalc grave, lovituri cauzatoare de
moarte, omoruri, tâlhării şi până la pierderi de vieţi omeneşti ca urmare a accidentelor
rutiere.

Legislaţia românească prevede interzicerea consumului de alcool de către
conducătorii auto, limita admisă de alcool În sânge fiind zero, de unde şi denumirea
campaniei Zero la mie. Cu toate acestea foarte mulţi şoferi ignoră sancţiunile penale
sau contravenţlonale cc pot decurge ca urmare a consumului de alcool. un fapt
îngrijorător tiind şi acela că mulţi dintre aceştia nu cunosc prevederile legii, ori fac
confuzii cu legislaţii ale altor ţări europene, unde există o toleranţă mai ridicată faţă de
consumul de alcool în trafic. Urmare a acestei atitudini generale, se constată că, pe
primul loc între infracţiunile la regimul circulaţiei constatate În România, se situează
infracţiunea de "conducere a unui amovchicul sub influenţa alcoolnlni sau a altor
substanţe". Potrivit Buletinului Siguranţei Rutiere-Raport anual 2015 realizat de
Inspectoratul General al Poliţiei Române, În perioada februarie 20 l S-decembric 2015,
peste 9000 de astfel de infractiuni au fost constatate pe teritoriul ţării noastre, deşi
infracţiunea este sancţionată cu cea mai mare amendă existentă i'n prezent pentru
persoane fizice şi cu suspendarea dreptului de a conduce autovehicule. Dacă în cazul
conducătorilor auto consumul de alcool poate deveni infracţiune sau contravenţie, în
funcţie de gradul alcoolcmiei, conducerea unui autovehicul sub influenţa drogurilor
reprezintă din start o infractiune, indiferent de drog sau cantitatea consumată, fapt ce
trebuie, de asemenea, conştientizat de către publicul larg şi de către tineri, mai ales,
având în vedere tendinţa de creştere a consumului de droguri în rândul acestora.

O altă problemă cu care ne confruntăm În prezent este tendinţa de creştere a
faptelor de violenţă, în special a lovirilor pe fondul consumului de alcool, creştere care
a devenit tot mai evidentă în ultimii ani. Infracţiunile de loviri şi alte violenţe sc
situează, după furturi, pe locul 2 ca frecvenţă în spectrul infracţional al judeţului nostru.

În ceea ce priveşte consumul de droguri, potrivit Raportului naţlonai privind
situaţia drogurilor ill România - 2016, realizat de Agenţia Naţională Antidrog, se
observă o tendinţă de creştere a consumului de noi substanţe psihoactive
("etnobotanice"), În special in rândul tinerilor, date confirmate de indicatorii privind
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admiterea la tratament şi urgenţele medicale datorate consumului de droguri, respectiv o
dublare a numărului de cazuri care au vizat consumul noilor substanţe psihoactive.

in ultimii ani s-a înregistrat o incidenţă crescută a consumului de droguri, alcool
şi tutun în rândul adolescenţilor, vârsta debutului fiind din ce în ce mai redusă. La
adolescenţii între 14 şi 18 ani, prcvalenţa consumului de droguri de-a lungul vieţii este
de 5,4% iar procentul celor de 14 ani şi peste din mediul urban care au consumat
vreodată droguri este de 7,5%
(http://www_ana.gov.ro/rapoarte%20nationaleiRO RN 2014.pdt).

Doar conştientizarea poate schimba în mod pozitiv comportamentul. Creşterea
gradului de conştientizare a pericolelor asociate consumului de alcool sau droguri poate
duce la atingerea scopului preventiv propus: schimbarea comportamentului de consum
de alcool şi alte substanţe şi implicit, o diminuare a numărului de situaţii ce pot
degenera în accidente rutiere grave sau agresiuni fizice.

GRUP TINTĂ
Publicul ţintă al campaniei îl reprezintă un număr de aproximativ 5.500 de

beneficiari direcţi, în special tineri, cu vârsta între 16-35 ani, din care:
- 5000 tineri din comunitate (Carei, Negreşti Oaş, Tăşnad]
- 300 elevi de liceu cu precădere din clasele a XI-a şi a XJI-a din Carei, Negreşti

Oaş şi Tăşnad
- 200 de cursanţi ai şcolilor de şoferi.
Beneficiar indirect al campaniei va fi publicul larg, care va fi informat prin

diverse mijloace în vederea cunoaşterii prevederilor legale, dar şi a conştienrizării
riscurilor ce le implică consumul de alcool sau droguri, în special în traficul rutier, dar
şi În cazul persoanelor cu tendinţe agresive ori suicidare.

Capitolul 11- SCOPUL

Scopul proiectului este ace/a de reducere a riscului de implicare fi tinerilor în
infractiuni comise pe fondul consumului de alcool sau drogurL

Protocolul are drept scop âerutarea În perioada iulie 2017- decembrie 101 7, de
activităţi parteneriale cu caracter educativ - preventiv circumscrise scopului
campaniei şi direcJiilor de acţiune.

Capitolul III -DiRECŢIJ DE ACŢIUNE

A. Organizarea În Carei, Tăşnad şi Negreşt; Oaş de evenimente publice (stand
informativ, activităţi interactive, concursuri etc.) vizând informarea tinerilor
cu privire la riscurile infracţionale, dar şi de victimizare în traficul rutier
generate în urma consumului de alcool sau droguri.

B. Informarea elevilor în licee cu privire la consecinţele unor fapte de violenţă
comise pe fondul consumului de alcool şi droguri.
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C. Informarea cursanţilor şcolilor de şoferi cu privire la riscurile in trafic asociate
consumului de alcool şi droguri.

D. Implicarea elevilor în activităţi de prevenire a consumului de alcool şi droguri.
E. Distribuirea de materiale informativ-preventive (flyere, afişe, obiecte

promoţionale) destinate publicului ţintă, publicului larg şi cadrelor didactice.

Capitolul IV - PARTICIPAREA PĂRŢILOR

1. Inspectoratul de Poliţie Judetean Satn Mare prin Compartimentul de Aualiză şi
Prevenirea Criminalităţii va asigura:

a) organizează împreună cu partenerii de campanie (CPECA, Primăriile din
Carei, Tăşnad şi Negrcşti Oaş] de evenimente publice, înrâlniri non-formale şi
alte activităţi destinate publicului larg;

b) organizarea şi susţinerea de întâlniri cu elevii şi cadrele didactice având ca
scop cunoaşterea infracţiunilor legate de consumul de alcool sau droguri şi
prevenirea acestora;

c] organizarea şi susţinerea de întâlniri cu cursanţi ai şcolilor de şoferi;
d) coordonarea implementării proiectului şi implicarea partenerilor în activităţi

concrete;
el realizează concepţia materialelor ce vor fi promovate ( flyerc, prezentari ppt,

materiale de presă) şi pune la dispoziţia participanţilor a materialelor existente
(ochelari ce simulează starea de ebrietate), precum şi a celor realizate sau
achiziţionate în cadrul campaniei:
mediatizarea activităţilor prin transmiterea de comunicate de presă, precum şi
pe site-ul instituţiei şi promovarea partenerilor în cadrul acţiunilor comune.

2. Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consilierc Antidrog Satu Mare va
asigura:

a) organizarea şi susţinerea împreună cu reprezentanţii Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Satu Mare, de întâlniri cu beneficiarii din licee şi şcoli de
şoferi;
b) organizarea şi susţinerea împreună cu reprezentanţii Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Satu Mare şi ai Primăriilor implicate a evenimentelor publice;
c) promovarea campaniei Zero la mie pe pagina de Pacebook proprie şi prin
distribuirea de materiale infbrmariv-preventive puse la dispoziţie de parteneri.

3. Primăria Municipiului Carei:
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a) se implică din punct de vedere al resurselor umane şi logistice în
organizarea şi susţinerea evenimentelor publice ce vor fi realizate în zona de
agrement sau alte zone de interes public;
b) asigură fondurile necesare achiziţionării unor materiale de susţinere a
campaniei: 5000 de flyerc format A6, color, lucios, 6 cărţi (cx. Curs de
legislaţie rutieră cu CD), 200 brelocuri inscripţionate (ex. de mesaje ,,zero fa
llfie"- Alcoolul di.\·truge vieti! sau Bei sau Conduci?- Zerolamie);

e) se implică În promovarea campaniei Zero la mie pe site-ul propriu şi prin
alte mijloece de promovare (presă locală, facebook, afişe cu evenimentele ce
vor fi organizate în comunitate etc.).

4. Prlrnărja Oraşului Tăşnad

a) se implică din punct de vedere al resurselor umane şi logistice în
organizarea şi susţinerea evenimentelor publice ce vor fi realizate în zona de
agrement sau alte zone de interes public;
b) asigură fondurile necesare achiziţionării unor materiale de susţinere a
campaniei: 5000 de flyere format A6, color, lucios, 6 cărţi (cx. Curs de
legislaţie rutieră cu CD), 200 brelocuri inscripţionate (ex. de mesaje "Zero la
Mie"- Alcoolul distruge vie!i! sau Bei sau Conduci?- Zerolamie);
c] se implică în promovarea campaniei Zero la mie pe site-ul propriu şi prin

alte mijloace de promovare (presă locală. facebook, afişe cu evenimentele ce vor fi
organizate în comunitate etc.).

5. Primăria Oraşului Negreşti Oaş
al se implică din punct de vedere al resurselor umane şi logisticc în
organizarea şi susţinerea evenimentelor publice ce vor fi realizate in zone de
agrement sau alte zone publice;
b) asigură fondurile necesare achiziţionării unor materiale de susţinere a
campaniei (Ochelari ce simulează efectul drogurilor, brelocuri) conform
solicitării IP1;
e) se implică in promovarea campaniei Zero la mie pe site-ul propriu şi prin
alte mijloace de promovare (presă locală. facebook, afişe cu evenimentele ce
vor fi organizate în comunitate etc.).

Capitolul V - DISPOZIŢII FINALE

Prezentul Protocol este valabil de la data semnăm lui de către Pă11i,în perioada
iulie 2017- decembrie 2017.

Protocolul se incheie in 5 exemplare, câte unul pentru fiecare Parte semnatară.

5



Satu Mare, Oala: 29.06.2017

î. ŞEF AL INSPECTORATULUI DE POLIŢIE JUDEŢEAN

SATU MARE

COMISAR ŞEF DE POLIŢIE,

STAN DAN/EL SORIN

COORDONATOR CI{NTRU DE PREVENIRE, EVALUARE

ŞI CONSILIERE ANTIDROG

CMS. IACOB CAMELlA

PRIMAR AL MUNICIPIULUI CAREI

KOVACS EUGEN

PRIMAR AL ORAŞULUI TĂŞNAD

GRIEB CSABA FRANCISC

PRIMAR AL ORAŞULUI NEGREŞTI OAŞ

FEDORCA AUREUA

VIZAT COMPARTIMENT JURIDIC AL IPJ

Comisar şd
BTNmU ANGELLO

PREŞEDINTE DE ŞEIllNŢĂ,
CONSILIER LOCAl,

IONE\STALiŞ


