
Raport de evaluare anuală 

a activităţii

C.R.P.E.C.A. IAŞI 

2018



Istoric 

• Centrele Antidrog au funcţionat ca organisme create în parteneriat cu 
instituţii guvernamentale- Instituţia Prefectului, Consiliul Judeţean, 
Inspectoratele de Poliţie Judeţene, Inspectoratele Şcolare  Judeţene, 
Autoritatea de Sănătate Publică, Direcţia Generală pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului.

• În luna mai 2005, conform H.G. Nr. 1093/ 2004, Centrele de Prevenire şi 
Consiliere Antidrog devin structuri teritoriale ale Agenţiei Naţionale 
Antidrog.

• În prezent, Agenţia Naţională Antidrog funcţionează ca organ de 
specialitate cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Afacerilor 
Interne, în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/ 
2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, aprobată prin Legea nr. 15/ 2008, cu modificările şi 
completările ulterioare ale Hotărârii Guvernului nr. 461/ 2011 privind 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog.



Agenţia Naţională 
Antidrog (A.N.A.)  

• funcţionează ca organ de specialitate cu personalitate juridicã în subordinea 
Ministerului Afacerilor Interne, în baza Hotãrârii Guvernului nr. 461/2011 
privind organizarea şi funcţionarea A.N.A.

• Misiunea A.N.A este de a elabora, coordona, evalua şi monitoriza, la nivel 
naţional, politicile în domeniul prevenirii şi combaterii traficului şi 
consumului ilicit de droguri, precum şi al asistenţei integrate a 
consumatorilor, aplicate de către instituţiile cu atribuţii în domeniu. 

• A.N.A. este o instituţie de referinţă, pe plan naţional şi internaţional, în 
domeniul antidrog, menită să promoveze un sistem coerent de asistenţă, 
prevenire şi combatere, prin elaborarea de documente programatice adaptate 
fenomenului.



• A.N.A funcţionează la nivel judeţean/ local prin 47 de Centre de 
Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog (CPECA), acestea fiind 
grupate  în 17 Centre Regionale de Prevenire Evaluare şi Consiliere 
Antidrog (CRPECA)- instituţii la nivel judeţean cu rol de 
coordonare, monitorizare, cooperare şi oferire de servicii de prevenire 
a consumului de droguri în şcoală, familie şi comunitate şi oferire de 
servicii de asistenţă integrată persoanelor consumatoare de droguri.

• În prezent, din cadrul CRPECA Iaşi fac parte CPECA Iaşi şi 
CPECA Vaslui.



Atribuţii C.P.E.C.A.

• Reducerea cererii de droguri:

- coordonarea, monitorizarea, evaluarea şi, după caz, implementarea activităţilor 
de prevenire desfăşurate la nivel local, conform Standardelor minime de calitate 

ale programelor de prevenire a consumului de droguri şi implicarea întregii 
populaţii, în special copiii şi tinerii, în programe de prevenire a consumului de 
droguri în scopul întăririi influenţei factorilor de protecţie şi al reducerii 
influenţelor factorilor de risc;

- evaluarea consumatorilor de droguri în scopul includerii acestora în circuitul 
integrat de asistenţă şi implementarea programelor integrate de asistenţă a 
consumatorilor de droguri şi a consumatorilor dependenţi, conform Standardelor 

Sistemului Naţional de Asistenţă Medicală Psihologică şi Socială a 

Consumatorilor de Droguri;

- organizarea, administrarea şi monitorizarea serviciilor medicale, psihologice şi 
sociale oferite la nivel local consumatorilor de droguri;

- informarea şi consilierea cetăţenilor din comunitate privind serviciile 
existente la nivel local, precum şi a drepturilor şi obligaţiilor ce le revin.



Atribuţii C.P.E.C.A.

• Reducerea ofertei de droguri prin dezvoltarea unor mecanisme instituţionale de 
monitorizare şi control, coordonate şi adaptate nevoilor actuale şi situaţiei reale 

a fenomenului şi care să susţină în mod viabil măsurile de luptă împotriva 

acestuia;

• Coordonarea în domeniul drogurilor prin implementarea unui concept unitar de 
acţiune în domeniul problematicii drogurilor şi precursorilor, monitorizarea 

implementării politicilor naţionale în domeniul drogurilor şi maximizarea 

rezultatelor intervenţiilor realizate; 

• Îmbunătăţirea nivelului de cunoaştere a problematicii drogurilor la nivel 
naţional pornind de la evidenţe ştiinţifice, prin monitorizare, cercetare şi 
informare;

• Consolidarea rolului Agenţiei Naţionale Antidrog de coordonator naţional în 
domeniul drogurilor şi precursorilor;

• Dezvoltarea unei platforme de dialog şi cooperare între instituţiile implicate în 
aplicarea Strategiei Naţionale Antidrog şi între sectorul guvernamental şi non-
guvernamental.



Indicatori de monitorizare a ofertei de 
droguri 

Referitor la dinamica fenomenului, comparativ cu anul 

2017, în anul 2018, ca fenomen alarmant, s-a constatat că 

persistă identificarea substanțelor cu efecte psihoactive.



CRPECA IAŞI

Instituţii raportoare: 

• IPJ– Serviciul Rutier IAŞI şi VASLUI 

• BCCO IAŞI şi SCCO VASLUI 

• TRIBUNALUL IAŞI şi VASLUI 

• DIICOT

• DSP

• Spitale- 6



Traficul de droguri în jud. IAŞI 
pentru 2018

• DIICOT- ST Iași- procurorii  au efectuat acte de urmărire penală în 367 cauze
(infracțiuni la regimul drogurilor) comparativ cu 257 cauze în anul 2017 

• BCCO Iaşi- Droguri confiscate  în 2018: 4,91 grame Heroină, 550 comprimate 
MDMA (ecstasy); 240,26 grame Cocaină; 0,73 grame amfetamină cu cofeină; 
52 kg. Canabis în stare umedă, 14070,06 grame canabis,  2220,14 grame plante 
de canabis,, 1934,08 grame rezina de canabis (hașiș), 1149,68 grame 
substanțe susceptibile a avea efecte psihoactive (NSP/etnobotanice)

• TRIBUNALUL Iaşi- au fost cercetate un număr de 57 persoane, 21 persoane 
fiind condamnate, pentru săvârşirea de infracţiuni la regimul drogurilor, conform 
Legii 143/2000.

• SPR Iaşi au fost  testati pentru consum de alcool  10880 conducători auto şi au 
depistat în trafic 2 persoane sub influenţa substanţelor stupefiante

• IML Iași– nu au fost înregistrate decese ca urmare a consumului de droguri sau 
substanțe cu efecte psihoactive.



Traficul de droguri în jud. VASLUI 
pentru 2018

• DIICOT- ST Vaslui- 10 persoane au fost cercetate/ trimise în judecată 
pentru săvârşirea de infracţiuni la Legea 143/ 2000 (din care 4 arestate), 5 
persoane au fost cercetate/ trimise în judecată pentru săvârşirea de 
infracţiuni la Legea 194/2011;

• SCCO Vaslui- 2 gr. cocaină, 57 gr. cannabis, 201 grame rezina de 
cannabis, 100 de doze cu conținut de NSP

• TRIBUNALUL Vaslui- 12 persoane au fost  trimise în judecată în baza 
Legilor 143/ 2000 și 194/ 2011, 10 persoane au fost condamnate definitiv.

• SPR Vaslui- 568 conducători auto aflați sub influența alcoolului, 1 
conducător auto aflat sub influenţa substanţelor stupefiante, 10860 teste 
specifice pentru depistarea consumului de alcool, 0 conducători auto 
depistați sub influența substanțelor cu efecte psihoactive.



Consumul de droguri  în 2018
IAȘI

• 430 de cazuri de urgenţe medicale ca urmare a consumului de droguri (în 2017-
455 de cazuri):

• UPU- Spitalul Judeţean de Urgenţă “Sf. Spiridon”– 167 de cazuri (comparativ cu 
169 cazuri în 2017);

• UPU- Spitalul Clinic pentru Copii “Sf. Maria ”– 263 de cazuri de copii (comparativ 
cu 286 cazuri în 2017).

VASLUI

• 343 de fişe standard de urgenţă ca urmare a consumului de droguri (comparativ 
cu 480 în anul 2017)

• 3  unităţi medicale raportoare: 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui,

Spitalul Municipal de Urgenţă „Elena Beldiman” Bârlad

Spitalul Municipal „Dimitrie Castroian” Huşi



Activităţi în domeniul propriu de acţiune: 
- prevenirea consumului de droguri în şcoală, familie 

şi comunitate; 
- asistenţa integrată a  persoanelor consumatoare de 

droguri; 
- cooperare intra şi interinstituţională.

CRPECA IAȘI



Campanii naţionale:
• 31 mai- Ziua Mondială fără Tutun
• 26 iunie– Ziua Internaţională Împotriva Traficului 
şi Consumului Ilicit de Droguri, 

• 16 noiembrie – Ziua Naţională fără Tutun

• 19 zile de activism împotriva violenței asupra 
copiilor și tinerilor” inițiată de FICE România 
(Federația Internațională a Comunităților 
Educative – Secțiunea România)

CRPECA IAȘI



  31 mai - Ziua Mondială 
fără Tutun

• Scopul campaniei: informarea şi 
sensibilizarea asupra riscurilor consumului 
de tutun; 

• Perioada de derulare : mai 2018; 

• Rezultate: 

- IAȘI 5 activităti, 245 elevi; 10 profesori 
implicaț i; 2 activităț i IEC  în colaborare cu 
DSP Iaș i - 56 beneficiari tineri informaț i, 2 
activităț i în Penitenciarul Iaș i, 24 
beneficiari direcț i în stare privativă de 
libertate; 1 proces verbal 32 politisti de 
frontiera informati – din cadrul Scolii de 
Formare Continua Iasi beneficiari.

- VASLUI: 172   elevi de clasă primară, 
gimnaziu şi liceu informaţi, 12 cadre 
didactice implicate, 2 părinţi participanţi



26 iunie – Ziua Internaţională Împotriva
Traficului şi Consumului Ilicit de Droguri

• Scop: informarea şi sensibilizarea asupra riscurilor 
consumului ilicit de droguri

• Perioada de derulare: iunie 2018

• Rezultate:

IAȘI: 31.05- 03.06.2018 - Festivalul internaț ional 
AFTERHILLS - cel mai mare festival de muzică 
din regiunea Nord- Est; Festivalul în cifre:

160.000 de participanţi în cele 4 zile, din 41 de 
ţări; peste 20.000 de broşuri cu programul 
festivalului tipărite, în cadrul cărora s-au regăsit 
informaţii despre consumul de droguri; peste 500 
de materiale informative diseminate, 1 cort 
antidrog special amenajat, 1 dezbatere organizată 
la Instituț ia Prefectului județul Iaș i; 30 
reprezentanț i instituțonali participanț i; 50 
invitatie parteneri locali; 20 invitatii presă;1 
comunicat de presă; 5 apariţii mass-media; 

• VASLUI: 2 activităţi , 50  participanţi, 17 
persoane private de libertate.



19 noiembrie – Ziua Naţională fără Tutun
„ Fii pregătit pentru noul pachet de ţigări!”

• Scopul campaniei: informarea şi sensibilizarea 
asupra riscurilor consumului de tutun; 

• Perioada de derulare: 14- 18.11.2018;

• Rezultate:

Iași: 2 sesiuni de formare pentru intervenții 
specifice în colaboare cu DGASPC  IAȘI , 60 
specialiști participani (pedagogi, psihologi, asistenți 
sociali, educatori), 2 procese verbale de activitate. 3 
activitati directe, 150 elevi beneficiar.

;

• Vaslui: 3 activităţi IEC, 123 elevi,10 cadre 
didactice



PROIECTE LOCALEPROIECTE LOCALE

CPECA IASICPECA IASI



1. PROIECTUL EUROPEAN LIGHTS FOR VIOLENCEPROIECTUL EUROPEAN LIGHTS FOR VIOLENCE,, LightsLights
camera and Action Against Dating Violence"camera and Action Against Dating Violence",, finanfinanțțat de Programul at de Programul 

Drepturi, Egalitate Drepturi, Egalitate șși Cetăi Cetățțenie (2014enie (2014--2020) al Uniunii Europene2020) al Uniunii Europene

• Scopul proiectului:

• îmbunătăţirea relaţiilor interpersonale în rândul elevilor cu vărste de 14-15 ani (clasa a IX,X) prin formarea 
unor abilități de prevenire a violenței în relațiile intercolegiale în general și în relațiile de prietenie între fete 
și băieți, în special.

• Creșterea gradului de sensibilizare a profesorilor cu privire la importanța promovării relațiilor interpersonale 
pozitive, a egalității de gen și a responsabilizăr ii adolescenților în contextul școlar

• Perioada de implementare:  sepembrie 2018– iunie 2019; 

• Parteneri pe plan local: Universitatea de Medicină și Farmacie Gr.T.Popa Iași; CPECA Iași, ISJ Iași, Liceul 
Teoretic D.Cantemir Iași

• Rezultate în 2018: 

• -1 întâlnire preliminară pentru informare/ negocierecu  reprezentanți UMF

• -1 notă raport fundamentare proiect European Ligts4violence

• -1 acord de parteneriat incheiat cu UMF Iasi

• -17 activitati IEC desfasurate 

• -17 rapoarte de activitate

• -150 beneficiari directi- elevi de cl  Ix, x, de la Liceul Teoretic D.Cantemir Iași

• - 10 cadre didactice formate



2.PROIECT LOCAL PROIECT LOCAL DE PREVENIRE INDICATADE PREVENIRE INDICATA
SUNT RESPONSABIL SUNT RESPONSABIL 

• Scopul proiectului: Reducerea influenței factorilor de risc și dezvoltarea 
influenței factorilor de protecție în cadrul grupurilor vulnerabile, corelat cu 
nevoile și particularitățile acestora. 

• Parteneri principali : D.G.A.S.P.C. IAȘI – CENTRE DE SRVICII SOCIALE

• Implementat in parteneriat cu CSS ION HOLBAN, în perioada noiembrie 2017-
mai 2018: 

• Rezultate: -1 acord de colaborare; -1 fisa initiala/ finala de proiect ; -1 fișă proiect 
EDDRA

• -8 ședințe de lucru ale echipei de implementare a proiectului

• -6 minori instituționalizați în Centrul de Servicii Sociale Ion Holban Iași 
(beneficiarii directi)

• -4 voluntari CPECA Iași  implicați

• -6 activităţi de informare-educare-conștientizare și 8 ateliere de lucru desfăşurate 
cu beneficiarii

• -3 activităţi de evaluare; 6 chestionare de evaluare/autoevaluare a progresului 
beneficiarului.  



3.PROIECT LOCAL: „S.P.I.C.E.” – SIGUR PUTERNIC. 
INDEPENDENT CONSTIENT EDUCAT

• Proiect de prevenire universală, inițiat de CPECA Iași     în 
rândul elevilor de liceu

• Scop: prevenirea   consumului de droguri, cu accent pe noile 
substanțe psihoactive, prin implementarea activităților de 
informare-educare-conștientizare asupra pericolelor la care se 
supun consumatorii.

• Perioada de implementare: noiembrie 2018 – iunie 2019

• Rezultate înregistrate în anul 2018: Scrierea si transmiterea 
pentru aprobare;  raportat  in SISANA - EDDRA S-a transmis 
fisa initiala de proiect; 4 activitati directe pentru  260 
beneficiari, 14 cadre didactice – pana in prezent . 



CAMPANII LOCALECAMPANII LOCALE

CPECA IASICPECA IASI



AdolescenAdolescen
ţ
ţi Responsabilii Responsabili

• Inițiata de IPJ Iasi Biroul de Prevenire și Analiza 
Criminaliității

•Rezultate înregistrrate în anul 2018: 28  activităti, 20 procese 
verbale; 2003 elevi beneficiari, 93 profesori; 1 activitate de
informare/ consiliere privind consumul de alcool, tutun, droguri, 
medicamente- Căminul de bătrâni „Sf. Parascheva” Iași.



MAI SIGUR IN VACANTA

• inițiata de IPJ Iasi Biroul de Prevenire și Analiza 
Criminaliității

• Scop: În cadrul programului de prevenire a delicvenței 
juvenile și victimizării minorilor, - derularea de activități de  
educare – conștientizare a pericolelor delicvenței.

• Perioada de implementare: iulie – august 2018

• Rezultate înregistrrate în anul 2018:  4 procese verbale, 4 
activitati, 155 elevi beneficiari , 16 cadre didactice



PROIECTE LOCALEPROIECTE LOCALE

CPECA VASLUICPECA VASLUI



SADS - Stand Against Drugs

• Scop: Prevenirea consumului de droguri în rândul tinerilor cu vârste 
cuprinse între 13 si 25 ani prin informare, prezentare de testimoniale , 
întărirea comportamentelor de atasament familial şi evitarea 
comportamentelor permicioase (dăunătoare). 

• Aria de intervenţie : prevenire în şcoală şi în comunitate

• Perioada de derulare: 01-12.2018

• Parteneri: Clubul Kiwanis Vaslui, ISJ Vaslui, Penitenciarul Vaslui, IPJ 
Vaslui.

• Rezultate:  15 cadre didactice implicate, 8 activitati , 230 beneficiari, 1 
mobilitate- misiune internaţională Malta;



Voluntariatul Antidrog 
CRPECA Iaşi după metodologia ANA



ASISTENŢA INTEGRATĂ 
A PERSOANELOR 

CONSUMATOARE DE DROGURI

CRPECA IAȘI



CPECA IAȘI

• În perioada analizată s-a evidenţiat o constantă  adresabilitate a persoanelor 
consumatoare de droguri către serviciile de asistenţă oferite în cadrul C.P.E.C.A. 
Iaşi, astfel au fost înregistrate 164 de persoane, astfel:

• 42 beneficiari aflați în management de caz la 1 ianuarie 2018 iar  122 beneficiari 
noi preluaţi în cursul anului 2018, pentru care, cei 3 manageri de caz de la nivelul 
CPECA Iași au implementat SAI în anul 2018, comparativ cu 198 în anul 2017;

• 146   şedinţe individuale de informare; 

• 138  şedinţe individuale de evaluare integrată bio-psiho-socială EUASI; 

• 230  şedinţe individuale de consiliere psihologică; 

• 72   şedinţe de consiliere psihologică de grup ; 

• 123   şedinţe individuale de consiliere socială; 

• 672   şedinţe / intervenții  management de caz.. 

• 7 şedinţe de consiliere familială;

• 52 şedinţe de consiliere pentru aparţinători;

• 25 referiri către alţi specialişti, cu precădere psihiatrie;



CPECA VASLUI
• 32 persoane consumatoare de droguri în management de caz:            

22 consumatori de cannabis 

6 consumatori de NSP

1 consumatori de cocaină

• Au fost desfăşurate:

� 74 de şedinţe de management de caz;

� 10 şedinţe de consiliere psihologică individuală;

� 32 evaluări sociale;

� 59 şedinţe de informare;

� 5 şedinţe de consiliere socială aparținători;

� 60 şedinţe de consiliere socială.



Colaborări interinstituţionale 

CPECA  IAȘI
� DIICOT ST IASI , BUCUREȘTI, CLUJ- 79 ordonanţe de evaluare pentru 86 

persoane şi 13 ordonanţe de includere în circuitul de asistenţă, 58 de persoane 
evalaute EUASI, 58 rapoarte de evaluare şi 17 notificări de neprezentare; 17 
persoane repoartate din anul anterior, incluse în management de caz. 

� Serviciul de Probaţiune Iaşi - servicii de asistenţă şi management de caz pentru 
12 persoane aflate în supraveghere la Serviciul  de Probaţiune Iaşi  pentru care s-
au transmis 12 rapoarte de evaluare şi 21 rapoarte de monitorizare.

� IPJ Iaşi– Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă - au fost evaluate 16
persoane consumatoare de droguri, aflate în arest preventiv.

� DGASPC Iaşi- SAI pentru 10 minori şi 6 întâlniri de lucru cu specialişti ai 
DGASPC, 3 propuneri de PIT

� Penitenciarul Iaşi- servicii de asistenţă psihologică şi management de caz  pentru  
21  persoane aflate în stare privativă de libertate.



CPECA VASLUI
• DIICOT  ST  judeţene- 35 ordonanţe de evaluare şi 8 ordonanţe de includere în 

circuitul de asistenţă, 35 de consumatori referiţi, 32 rapoarte de evaluare şi 10 
notificări de neprezentare/ refuz al evaluării transmise către DIICOT 

• Serviciul de Probaţiune Vaslui - servicii de asistenţă şi management de caz  
pentru  2 persoane aflate in supraveghere la Serviciul de Probaţiune Vaslui

• IPJ Vaslui– Centrul de Reţinere şi Arestare Prevenitivă - au fost evaluate 2
persoane consumatoare de droguri, referite prin ordonanţă de către DIICOT- BT 
Vaslui şi aflate în arest preventiv.

• Penitenciarul Vaslui : 2 activitati de reducere a riscurilor asociate consumului de 
tutun si de prevenire a recăderilor in cadrul Campaniei ZNT si ZMT la care au 
participat un număr de 34 persoane aflate în stare privativă de libertate.

• - au fost acordate servicii de asistenţă socială şi management de caz pentru 8 
persoane aflate în stare privativă de libertate.

   Colaborări interinstituţionale 



Cooperarea cu autorităţile  locale şi 
societatea civilă

• CPECA Vaslui a încheiat un 
număr de 36 acorduri de 
colaborare cu instituţiile locale 
şi unităţile şcolare din judeţ

• S-a relaţionat cu instituţiile 
publice şi ONG în scopul 
realizării obiectivelor prevăzute 
în SNA.

• CPECA Iaşi a încheiat un 
număr de 58 acorduri de 
colaborare şi protocoale cu 
unităţile şcolare din judeţ

• S-a relaţionat cu instituţiile 
publice şi ONG în scopul 
realizării obiectivelor 
prevăzute în SNA, specialiştii  
participând în calitate de 
invitat şi/sau partener la 12  
evenimente şi 65 de întâlniri 
publice.



CONCLUZII

• Activităţile desfăşurate la nivel de CPECA în anul 2018 au fost în 
conformitate cu Planul de Acţiune pentru implementarea Strategiei 
Naţionale Antidrog, cu Strategia Judeţeană Antidrog şi cu Planul Local de 
Acţiune.

• Pentru desfăşurarea activităţii sale, CRPECA Iaşi a beneficiat de sprijinul 
autorităţilor locale şi a societăţii civile prin susţinerea demersurilor în 
vederea implementării campaniilor şi proiectelor antidrog la nivel 
judeţean, resursele bugetare alocate de ANA în mod expres pentru 
implementarea campaniilor/ proiectelor şi programelor naţionale fiind 
inexistente. 

• Activităţile derulate în școală, familie şi în comunitate au avut un impact 
important asupra cetăţenilor şi au beneficiat de sprijinul mass-mediei 
locale – Iaşi şi Vaslui - prin mediatizarea activităţilor realizate. 

• Toate activităţile au fost îndrumate, verificate şi avizate neimpunându-se 
măsuri de sancţionare a vreunui lucrător.



•Dezvoltarea reţelei de prevenire locală, în vederea creşterii nivelului de 
informare şi conştientizare a populaţiei generale şi a populaţiei la risc asupra 
efectelor, riscurilor şi consecinţelor negative ale consumului de droguri;
• Creşterea accesibilităţii  persoanelor consumatoare la serviciile oferite la 
nivelul Centrului; 
• Oferirea de programe de prevenire specifice şi adaptate nevoilor locale în 
vederea neînceperii sau întârzierii debutului consumului de droguri; 
• Formare de specialişti în domeniul prevenirii şi asistenţei consumatorilor de 
droguri.
• Colaborarea cu toţi factorii implicaţi în lupta antidrog, atât din partea 
autorităţilor locale cât şi ai societăţii civile

Priorităţi pentru 2019



Personalul CRPECA Iaşi în anul 2018

• Şef  CRPECA Iaşi– Inspector principal de poliţie MANEA MARIUS MIHAI (din 
10.04.2017);

• CPECA Iaşi:

CIOBANU ANA MIHAELA- inspector de specialitate, coordonator şi psiholog cu drept de  
liberă practică în psihologie clinică, siguranţă  şi securitate naţională;

Comisar şef de poliţie  PERIANU  IONEL SORIN- specialist prevenire;

Comisar de poliție PĂVĂLEANU EMA- LARISA - psiholog cu drept de liberă practică în 
psihoterapie sistemică, siguranţă  şi securitate naţională (din 10.04.2017);

MIRON MIHAELA- VERONICA- inspector de specialitate, asistent social specialist,  
drd.UAIC Iași (din 04.01.2017);

• CPECA Vaslui:

COBZARU VALERICA– inspector de specialitate, specialist prevenire și coordonator

PECHIANU SIMONA- ELENA– inspector de specialitate, asistent social cu drept de liberă 
practică .



Mulţumim!

ECHIPA CRPECA Iași


