
Bucureşti, 9 aprilie 2013

Stimate Domnule Serban Lovin,

Vă  mulţumim  pentru  participarea  la  conferinta  de  lansare  a  proiectului 
“ÎMPREUNĂ SĂ STOPĂM ÎNFRACŢIUNILE DIN ŞCOLI” organizată de Asociaţia pentru 
Dialog  şi  Solidaritate  a  Avocaţilor  (ADSA)   în  data  de  5  aprilie  2013  la  Palatul 
Parlamentului.

Evenimentul  la  care  ati  participat  face  parte  din  proiectul „ÎMPREUNĂ SĂ STOPĂM 
ÎNFRACŢIUNILE DIN ŞCOLI” initiat de Asociaţia pentru Dialog şi Solidaritate a Avocaţilor 
(ADSA), proiect ce vizează, în principal, combaterea fenomenului infracţional juvenil şi al 
comportamentelor violente în şcoli, prin conştientizarea elevilor atât în ceea ce priveşte 
valorile ocrotite de lege, cât şi în ceea ce priveşte riscurile şi consecinţele la care se expun 
prin încălcarea normelor legale. Partenerii cu care asociatia implementeaza acest proiect 
sunt Camera Deputatilor-Parlamentul Romaniei, Agentia Nationala Antidrog, Directia 
Generala de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul de Analiza si Prevenire a 
Criminalitatii,  Primaria  Sector  4  –  Administratia  Scolilor,  Liceelor  si  Gradinitelor 
Sector  4,  Politia  Locala  Sector  4,  Inspectoratul  Scolar  al  Municipiului  Bucuresti, 
Asociatia Pro-Vita.

ADSA doreşte să extindă, etapizat, proiectul la nivel naţional. După etapa pilot, care 
va determina stabilirea formatului şi conţinutului proiectului, acesta va fi  implementat în 
anul şcolar 2013-2014 în 10 judeţe (Iaşi, Braşov, Mureş, Cluj, Constanţa, Dolj, Prahova, 
Olt, Ialomiţa şi Ilfov) şi în Municipiul Bucureşti, urmând ca începând cu anul şcolar 2014-
2015 proiectul să fie implementat la nivel naţional. Implementarea proiectului poate suferi 
modificări  în  concordanţă  cu  modul  de  organizare  administrativ-teritorială  aferent 
regionalizării,  situaţie  în  care  proiectul  va  fi  aplicat  în  cel  puţin  1-2  judeţe  din  fiecare 
regiune, încă din anul şcolar 2013-2014.

Cunoscând disponibilitatea dv. pentru dialog şi apreciind modul de lucru deschis 
manifestat în numeroasele acţiuni întreprinse de dv., ne exprimăm dorinţa de a colabora în 
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realizarea viitoarelor actiuni,  în spiritul  celor discutate la reuniunea de lucru la care aţi 
participat alături de noi.

În speranţa că vom colabora in continuare, ne exprimăm convingerea că aportul 
dvs. va da substanţă activitatilor care vor avea loc in cadrul acestui proiect.

Cu deosebită considerație, 

Daniel Fenechiu

Presedinte ADSA
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