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participanţi la evenimentele muzical-artistice, organizate pe litoral în cluburi, beach-baruri şi terase, cu 

privire la efectele consumului de droguri şi prevenirea riscurilor asociate consumului de droguri. 

În cadrul acestei campanii, sunt organizate puncte de informare în locațiile de desfășurare a 

evenimentelor muzical-artistice de pe litoral, având loc şi sesiuni de informare antidrog, cursuri privind 

acordarea măsurilor de prim-ajutor în anumite situaţii de criză (supradoză, intoxicaţie acută etc) cu 

întreg personalul angajat (barmani, ospătari, agenţi de securitate) al cluburilor, teraselor și beach-

barurilor unde au loc evenimentele muzical-artistice. 

In egală măsură, adolescenţii şi tinerii pot beneficia de informaţii profesioniste legate de efectele 

consumului şi abuzului de alcool şi droguri, de consiliere în situaţii de criză şi de materiale de reducere 

a riscurilor.  

3. Proiectul de prevenire a consumului de droguri „VACANŢĂ ÎN SIGURANŢĂ - FĂRĂ 

DROGURI!", ediţia a VI-a, implementat în taberele şcolare din zona litoralului, care are ca scop 

informarea elevilor din taberele şcolare cu privire la efectele negative ale consumului de droguri.  

Elevii din aceste tabere vor beneficia şi de activităţi de prevenire a delicvenţei juvenile şi a victimizării 

copilului, precum şi de activităţi de dezvoltare a abilităţilor sănătoase de petrecere a timpului liber, prin 

organizarea unor evenimente cultural-artistice şi sportive.   

4. Proiectul de prevenire a consumului de droguri „VARĂ ÎN SIGURANŢĂ - TU CONTEZI 

CEL MAI MULT", ediţia a VII-a, implementat în centrele de plasament din municipiul Constanţa, 

având drept scop conştientizarea riscurilor consumului de tutun, alcool şi droguri şi a riscurilor asociate 

delincvenţei juvenile, victimizării copiilor şi cazurilor de dispariţii, în rândul preadolescenţilor şi 

adolescenţilor din aceste servicii rezidenţiale.  

Activităţi derulate în cadrul acestui proiect constau în organizarea unor sesiuni de informare a 

adolescenților aflați în centrele de plasament din judeţul Constanța, acestora fiindu-le prezentate teme 

legate de efectele negative ale consumului de droguri, prevenirea victimizării minorilor, prevenirea 

delincvenței juvenile și a disparițiilor, precum și prevenirea evenimentelor rutiere. Totodată, copiii 

aflaţi în plasament vor beneficia şi de activităţi cultural-artistice şi sportive. 

Evenimentele cultural-artistice sunt realizate în colaborare cu Centrul Cultural Județean „Teodor T. 

Burada” Constanța, iar cele sportive se desfășoară în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi 

Tineret (DJST) Constanța. 

De asemenea, la activitățile de prevenire a consumului de droguri de pe litoral vor participa și voluntarii 

antidrog ai ANA.   
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