
   

 

B-dul Unirii nr.37, bloc A 4, parter, sector 3, Bucureşti 

    tel : 021.318.44.00 ; fax :021.316.67.27 ; website : www.ana.gov.ro 

 

             

 

 

 

 

Nr. 14 din 27 iulie 2021 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

MĂSURI PENTRU PREVENIREA ȘI REDUCEREA RISCURILOR ASOCIATE 

CONSUMULUI DE DROGURI ÎN PERIOADA SEZONULUI ESTIVAL 2021 - Având în 

vedere dinamica fenomenului consumului de droguri în perioada sezonului estival, Agenția 

Națională Antidrog (ANA), prin Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog 

(CRPECA) Constanța, în parteneriat cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa, 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Constanţa, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 

(IJJ) Constanţa şi Gruparea Mobilă de Jandarmi „Tomis” Constanţa, implementează un set de 

măsuri, în vederea asigurării unui răspuns proactiv față de problematica drogurilor. 

Acțiunile comune ale partenerilor locali vizează: 

• Creșterea nivelului de informare și conștientizare a populației generale și a populației la risc cu 

privire la efectele, riscurile și consecințele negative ale consumului de droguri, în vederea neînceperii 

sau întârzierii debutului consumului de droguri; 

• Adoptarea unui stil de viață sănătos la nivelul populației generale, ca alternativă la consumul 

de droguri, în cadrul programelor de petrecere a timpului liber; 

• Desfășurarea unor programe de reducere a riscurilor și consecințelor negative asociate consumului 

de droguri; 

• Dezvoltarea intervențiilor de identificare, atragere și motivare a persoanelor consumatoare de 

droguri care nu au contact cu serviciile de asistență specializată; 

• Formarea şi informarea unor categorii socio-profesionale în domeniul antidrog; 

• Atragerea adolescenților și tinerilor către activități de voluntariat antidrog. 

În acest sens, echipele multidisciplinare de specialişti în prevenire implementează următoarele 

campanii şi proiecte de informare şi reducere a riscurilor asociate consumului de droguri:  

1. Campania de prevenire a consumului de droguri „LITORAL FĂRĂ DROGURI" 2021, care 

are drept scop conştientizarea şi responsabilizarea tinerilor aflaţi în staţiunile turistice din judeţul 

Constanţa, cu privire la consecinţele fizice, psihice şi juridice la care se expun în urma consumului de 

droguri, precum şi dezvoltarea de abilităţi sănătoase de petrecere a timpului liber.  

Astfel, pe plajele de pe litoralul românesc, există puncte de informare antidrog, au loc evenimente 

tematice de informare, educare şi conştientizare cu privire la consumul de droguri, dar şi sesiuni de 

formare antidrog cu personalul din cadrul IPJ Constanța. De asemenea, în trafic, respectiv în zonele 

cheie de pe litoralul românesc, sunt organizate activităţi de informare şi testare antidrog a 

conducătorilor auto, pentru prevenirea conducerii autoturismelor sub influenţa consumului de droguri, 

cu participarea specialiștilor din cadrul ANA - CRPECA Constanța, alături de polițiști din cadrul 

Serviciului Rutier.  

2. Campania de prevenire a consumului de droguri şi a riscurilor asociate consumului de droguri 

„SAFE PARTIES!”, ediția a IV-a, care are drept scop conştientizarea şi responsabilizarea tinerilor 
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