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Ziua Internaţională de Luptă împotriva Abuzului şi 

Traficului Ilicit de Droguri - 26 iunie 2016 

 

          Direcţia de Sănătate Publică Bistrița-Năsăud, în parteneriat cu Agenția Națională 

Antidrog/Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Bistrița-Năsăud, 

celebrează în data de 26 iunie 2016 Ziua Mondială de Luptă împotriva Abuzului şi 

Traficului Ilicit de Droguri şi organizează în perioada 26 iunie – 22 iulie 2016 

Campania ”Să ne dezvoltăm fără droguri”, al cărei slogan este: 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Drogurile ilegale ameninţă sănătatea şi bunăstarea oamenilor.  

            La nivel mondial, până la 200.000 de oameni mor în fiecare an din cauza 

supradozelor. Drogurile nu afectează doar consumatorii; ele provoacă familiilor şi celor 

dragi dificultăţi enorme şi suferinţă. Tulburările cauzate de consumul de droguri 

subminează relaţiile cu persoanele apropiate, deteriorează viaţa familială, inclusiv cea a 

copiilor, şi pot ruina oportunităţile de educaţie şi angajare. 

            Impactul acestora se resimte în comunităţi, sistemele de justiţie penală şi în 

întreaga societate. 

           Cei care suferă din cauza tulburărilor generate de consumul de droguri pot fi 

sprijiniţi printr-un tratament bazat pe dovezi şi pot fi prevenite multe decese cauzate de 

supradoze. Copiii şi tinerii trebuie să fie educaţi cu privire la pericolele pe care le 

generează drogurile ilicite. La fel și părinții lor! Cu ocazia Zilei Internaţionale de Luptă 

împotriva Abuzului şi Traficului Ilicit de Droguri, este important să ne amintim că 

tulburările cauzate de consumul de droguri pot fi prevenite și tratate. 
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           Acţiunile de Informare-Educare-Conștientizare  planificate, vor încuraja copiii şi 

tinerii din comunităţile noastre să stea departe de droguri şi vor sublinia importanţa unei 

atitudini vigilente şi responsabile din partea adulţilor.  

   Cele două instituții menționate mai sus, vor desfășura în parteneriat cu primăriile 

Municipiului Bistrița și Beclean, următoarele activități: 

- Vineri 24 iunie, ora11.30,  punct de informare antidrog, în zona zona pietonala (Str. 

Liviu Rebreanu nr. 7-9) din municipiul Bistrița. 

- Duminica 26 iunie, ora 10.00 -14.00 punct de informare antidrog, în incinta 

Complexului Balnear Băile Figa, Beclean. 

        În cele două locații vor avea loc următoarele activităţi: oferirea de  informații 

privind  instituţiile care pot acorda sprijin în vederea renunţării la droguri, distribuirea 

unor materiale informative privind riscurile asociate consumului de droguri (pliante, 

afişe, fluturaşi, baloane).  

       Pe parcursul lunii iulie și august 2016 vor fi continuate activitățile de  distribuire a 

materialelor  în zonele de agrement pentru tineri, precum și activitățiile de informare-

educare și conștientizare în taberele de vară desfășurate în județ. 

 

 

 

Director executiv, 

Dr. Anca Andrițoiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


