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AGENȚIA NAȚIONALĂ ANTIDROG a fost 
înființată în anul 2003, prin instituţionalizarea 
cadrului de lucru al Comisiei Interministeriale 
Antidrog şi crearea unei structuri guvernamentale 
moderne, care să răspundă cerinţelor europene 
în domeniu. Preluând atribuţiile deţinute de 
Comisia Interministerială, noua instituţie urma 
să asigure la nivel naţional coordonarea unitară 
a luptei împotriva traficului şi consumului ilicit de 
droguri, pe baza unei strategii naţionale, context 
în care îi revenea şi misiunea de a asigura 
elaborarea, dezvoltarea şi promovarea politicilor 
în domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri. 
Misiunea Agenției Naționale Antidrog este de 
a elabora, coordona, evalua și monitoriza, la 
nivel național, politicile în domeniul prevenirii 
și combaterii traficului și consumului ilicit de 
droguri, precum și al asistenței integrate a 
consumatorilor.
www.ana.gov.ro 

LOOP OPERATIONS este o companie de 
consultanţă integrată în domeniul fondurilor 
europene, dezvoltând până în prezent proiecte 
în valoare de peste 25 de milioane de euro. 
Prin intermediul celor 4 componente ale sale - 
Finance, Management, Skills şi Communication 
- Loop Operations oferă consultanță în arii 
conexe, ghidând pas cu pas transformarea 
ideilor clienților nostri în proiecte sustenabile, 
de la atragerea finanțării pentru implementare 
și până la consultanță pentru management, 
formarea echipelor și promovare. 
www.loopoperations.ro

INIȚIATORII PROIECTULUI



4 DESPRE PROIECT

Obiectivul general al proiectului „Egalitate pe piața 
muncii - Șansa TA la un viitor mai bun!” este acela de  
a contribui la dezvoltarea abilităților și competențelor 
profesionale pentru 540 de femei, în special femei 
consumatoare de droguri sau aflate în risc de 
consum de droguri, dar și femei aparținând altor 
grupuri vulnerabile, în vederea creșterii capacității 
de ocupare pe piața muncii în regiunea Sud-Est.
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Proiectul „Egalitate pe piața muncii - Șansa TA la un 
viitor mai bun!” contribuie la creșterea oportunităților 
de angajare pentru femeile aparținând grupurilor 
vulnerabile în vederea creării unei piețe a muncii 
inclusive.

SCOPUL PROIECTULUI

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Problema specifică 

excluziunea socială, educația inadecvată și lipsa abilităților pentru ocuparea unui 
loc de muncă de către femeile consumatoare de droguri sau aparținând altor 
grupuri vulnerabile. 

Soluția noastră 

facilitarea reintegrării profesionale a femeilor consumatoare de droguri sau 
aparținând altor grupuri vulnerabile din regiunea Sud-Est prin furnizarea de cursuri 
de formare profesională și de servicii de consiliere socială. 

● Dezvoltarea abilităților și competențelor profesionale pentru 465 de femei 
consumatoare de droguri sau care se află în risc de consum, precum și pentru 
75 de femei aparținând altor grupuri vulnerabile;

● Consolidarea egalității de gen și de șanse pentru 325 de femei prin combaterea 
inegalităților, în special a celor bazate pe etnie, dizabilități, vârstă și gen;

● Consolidarea accesului egal pe piața muncii prin promovarea principiului 
egalității de șanse și de gen la nivel de comunitate.
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Serviciile de reintegrare socială sprijină tratamentul 
și previn recidiva, abordând aspectele esențiale 
ale excluziunii sociale a consumatorilor de droguri. 
Creșterea șanselor de angajare pentru persoanele 
care urmează un tratament pentru consumul de 
droguri contribuie la reintegrarea lor în societate.

Sursa: Raportul European privind Drogurile.
Tendințe și evoluții. (2014)

CONTEXT
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Județul Constanța - 2012

165.211 persoane salariate, dintre care: 

Județul Tulcea - 2009

43.817 persoane salariate, dintre care: 

Persoane consumatoare de droguri aflate în asistenţă 

Din analiza datelor cu privire la serviciile oferite persoanelor consumatoare de 
droguri la nivelul judeţului Constanţa de către furnizorii de servicii existenţi în plan 
local, a reieşit faptul că în anul 2013 au primit asistenţă 164 de persoane.

Şomajul la nivelul judeţului Tulcea:

Numărul de total de şomeri înregistraţi in anul 2007 a fost de 3461 perscoane, din 
care 1964 persoane de sex masculin şi 1497 persoane de sex feminin.

37.068 în industrie

14.988 în construcţii

31.498 în comerţul cu amănuntul

8691 în hoteluri şi restaurante

18.924 în transport şi depozitare

11.018 în servicii administrative

13.804 în industrie

3.281 în construcţii

5.569 în comerţul cu amănuntul şi 
ridicata, repararea autovehiculelor şi 
motocicletelor

1.128 în hoteluri şi restaurante

2.185 în transport şi depozitare

1.165 în servicii administrative, 
activităţi de servicii suport şi, restul, în 
alte activităţi.



8 REINTEGRAREA SOCIALĂ:
Accent pe șansele de angajare

2012 - jumătate din consumatorii care au început un tratament specializat pentru 
consumul de droguri erau șomeri - 47% - și aproape unul din zece nu avea o 
locuință stabilă - 9%. De asemenea, acest grup a fost caracterizat de un nivel 
scăzut de educație.

Reintegrarea socială a 
consumatorilor de droguri este 
un proces construit pe elementele 
suportive sociale şi individuale, 
urmărind creşterea capacităţii de 
rezilienţă şi mecanismelor de coping 
ale beneficiarilor, în funcţie de 
intensitatea condiţiilor psihosociale 
identificate.

Cu toate că reintegrarea socială a consumatorilor de droguri reprezintă un 
obiectiv-cheie al strategiilor naționale antidrog, furnizarea acestor intervenții diferă 
considerabil de la o țară la alta. 

La nivel european, legislația UE privind drogurile, 
împreună cu strategiile multianuale și planurile de 
acțiune oferă un cadru pentru acțiune coordonată. 
La nivel național, este responsabilitatea guvernelor 
și a parlamentelor să adopte cadrul juridic, strategic, 
organizatoric și bugetar necesar pentru soluționarea 
problemelor legate de droguri.
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Persoanele consumatoare de droguri care au 
un loc de muncă dezvoltă în mai mică măsură 
comportamente adictive sau de recădere decât 
persoanele cu istoric de consum inactive pe piața 
muncii, iar rezultatele tratamentului sunt mai bune 
decât în cazul celor șomeri sau inactivi. În acest sens, 
dezvoltarea abilităților și competențelor profesionale 
pentru persoanele din grupul țintă contribuie la 
creșterea șanselor la ocuparea unui loc de muncă.

CONCEPTE
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Dependența 

Organizația Mondială a Sănătății definește dependenţa ca fiind starea fizică sau 
psihică ce rezultă din interacţiunea unui organism cu o substanţă, caracterizată 
prin modificări de comportament şi alte reacţii, însoţite întotdeauna de nevoia de 
a lua substanţa în mod continuu sau periodic, pentru a-i resimţi efectele psihice şi 
pentru a înlătura suferinţele.

Excluziunea socială 

Procesul dinamic care se reflectă pe niveluri descrescătoare: unele dezavantaje 
conduc la excludere, care, la rândul său, duce la o situație și mai defavorabilă […] 
și se încheie cu o serie de dezavantaje multiple și persisente. Indivizii pot fi excluși 
de la accesul la resurse, precum: locuri de muncă, asistență medicală, educație și 
viața politică sau socială. (Sursa: Eurostat). 

Reintegrarea socială

Este definită ca orice tentativă sau proces prin care se urmărește integrarea 
persoanelor aflate în situații de risc în comunitate. Organizația Națiunilor Unite și 
Consiliul Uniunii Europene consideră că reintegrarea socială este parte integrantă 
a întregului ciclu de reducere a cererii de droguri. 

Reintegrarea socio-profesională

Reprezintă un proces destinat să ofere persoanelor vulnerabile posibilitatea de a 
atinge niveluri funcționale fizice, psihice și sociale corespunzătoare, furnizându-le 
acestora instrumentele cu ajutorul cărora își pot schimba viața în direcția obținerii 
unui grad mai mare de independență.

Consilierea socială

Constituie acel serviciu de sprijin și ajutor acordat persoanelor aflate într-o situație 
de vulnerabilitate sau care trec prin momente de schimbare care necesită o 
adaptare a acestora la condiții de viață cu care nu sunt familiarizați.
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Excluziunea socială, discriminarea, educația 
inadecvată și lipsa abilităților pentru ocuparea 
forței de muncă sunt strâns asociate consumului 
problematic de droguri. Ca răspuns, reintegrarea 
profesională reprezintă un aspect-cheie pentru 
tratamentul și reabilitarea acestor persoane, pentru 
a asigura condițiile optime de viață, educație și 
pentru ocuparea unui loc de muncă stabil.
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Grupul țintă
Proiectul „Egalitate pe piața muncii - Șansa TA la un viitor mai bun!” se 
adresează unui număr de 540 de persoane, din care 465 femei consumatoare 
de droguri, foste consumatoare sau aflate în risc de consum de droguri și 75 de 
femei aparținând altor grupuri vulnerabile. Proiectul se adresează atât femeilor ce 
provin din mediul urban, cât și celor din mediul rural. 

Program de formare profesională - 540 femei
Pentru reintegrarea socio-profesională a membrilor grupului țintă, Agenția 
Națională Antidrog împreună cu Loop Operations pregătește o serie de cursuri 
de formare profesională pentru 540 de femei consumatoare de droguri sau 
aparținând altor grupuri vulnerabile:

Cursuri calificare nivel 1;

15 sesiuni pentru următoarele ocupații: lucrător în comerț, confecționer-asamblor 
articole din textile;

Cursuri calificare nivel 2;

1 sesiune pentru ocupația operator introducere, prelucrare și validare date;

11 sesiuni de cursuri de perfecționare/inițiere în competențele: inspector resurse 
umane, competențe antreprenoriale, contabilitate;

Paleta de cursuri pe care o propunem asigură accesul 
egal la oportunitățile de formare unor categorii cât 
mai largi de grupuri vulnerabile din regiunea Sud-
Est. Cursurile vor cuprinde un modul ce include 
aspecte legate de egalitatea de șanse, discriminare, 
educație interculturală, sănătate și securitate la locul 
de muncă.
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Programul de consiliere socială - 325 femei
În cadrul proiectului „Egalitate pe piața muncii – Șansa TA la un viitor mai 
bun!” vor fi oferite servicii specifice de consilere socială pentru 325 de femei 
din grupul țintă în vederea combaterii inegalităților existente la nivelul societății. 

Consilierea socială va aborda următoarele aspecte pentru combaterea 
inegalităților la care sunt predispuse femeile și alte grupuri vulnerabile: 

● Informare și suport privind acordarea drepturilor pe care femeile din grupurile 
defavorizate social le au;

 
● Sprijin în raport cu instituțiile abilitate în domeniu;

● Consiliere socială destinată grupului ţintă  în scopul reducerii factorilor de risc  
şi vulnerabilitate asociaţi consumului de droguri şi creşterii motivaţiei sociale 
pentru integrarea pe piaţa muncii;

De ce sa participi la programul de consiliere sociala? 

● Autocunoaștere în vederea alegerii parcursului profesional potrivit, în acord cu 
aptitudinile, valorile, interesele și aspirațiile tale;

● Identificarea locului de muncă potrivit;

● Realizarea corectă a CV-ului și a scrisorii de intenție și pregătirea pentru interviul 
de angajare;

● Valorificarea experienței participării la cursurile de formare profesională.

Prin intermediului programului de consiliere socială, membrii 
grupului țintă sunt ajutați să își identifice nevoile, problemele, 
să găsească soluții pentru acestea, să devină conștienți 
cu privire la abilitățile, resursele și opțiunile pe care le au, 
pentru ca ulterior să le utilizeze optimal în vederea rezolvării 
problemelor personale și interpersonale, pentru o mai bună 
adaptare și integrare socială.
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Având în vedere creșterea oportunităților de integrare 
pe piața muncii a celor 540 de femei (consumatoare 
de droguri sau aflate în situații de risc de consum) 
proiectul va contribui la îmbunătățirea situației pe 
piața muncii la nivelul regiunii Sud-Est prin creșterea 
numărului de persoane calificate în domenii relevante 
pentru economica locală, precum: servicii, comerț, 
tehnologia informațiilor și comunicațiilor.
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participante la cursurile de formare profesională 
pentru facilitarea accesului pe piața muncii;

participante la cursurile de perfecționare/inițiere;

privind egalitatea de șanse pe piața muncii a 
femeilor din regiunea Sud-Est;

incluse în programul de consiliere socială;

având ca teme de dezbatere respectarea principiului egalității de șanse 
și gen pe plan socio-profesional, în special în cazul femeilor aflate 

în situații de consum/dependență de droguri sau în situații de risc de 
consum, precum și în cazul celor provenind din alte grupuri vulnerabile 

dezavantajate din punct de vedere social;

540 de femei

140 de femei

3 dezbateri publice

325 de femei

2 mese rotunde

Calificări

● Lucrător în comerț;
● Confecționer - ansamblor articole 

textile;
● Operator introducere, prelucrare și 

validare date;
● Inspector resurse umane
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Cursurile de formare profesională furnizate în cadrul 
proiectului vor asigura o șansă în plus la accesarea 
unui loc de muncă, precum și la dezvoltarea 
personală și profesională a acestora, fapt ce va 
contribui la o participare crescută pe piața muncii a 
femeilor și la obținerea de calificări relevante.
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8280 de ore
calificare 

profesională

1320 de ore
perfecționare și 

inițiere

Ce beneficii poți obține?

● Creșterea competențelor profesionale și îmbunătățirea capacității de ocupare 
a grupului țintă;

● Accesul la informații relevante cu privire la drepturile pe care membrii grupului 
țintă le au conform legislației în vigoare;

● Asigurarea tratamentului egal și accesului egal la resurse pentru femei pe 
piața muncii;

● Stimularea (reintegrării) pe piața muncii a membrilor grupului țintă în vederea 
îmbunătățirii capacității de ocupare;



18 CONTACT 
Centrele Agenției Naționale Antidrog din regiunea SUD-EST

Centrul de Prevenire Evaluare si Consiliere Antidrog CONSTANŢA

Adresa:  Aleea Mimozelor nr. 4, Constanţa
Tel/Fax:  0241 - 555.105
E-mail:  cpeca.constanta@ana.gov.ro

Centrul de Prevenire Evaluare si Consiliere Antidrog TULCEA 

Adresa:  Str. Isaccei, nr.24
Tel/Fax:   0240 - 535.041
E-mail:  cpeca.tulcea@ana.gov.ro
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