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COMUNICAT DE PRESĂ
București, 16.09.2022
PROTOCOL DE COLABORARE ÎN DOMENIUL PREVENIRII CONSUMULUI DE
DROGURI, ÎNCHEIAT ÎNTRE ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI ȘI
AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG
Joi, 15 septembrie 2022, a avut loc, la sediul Academiei de Studii Economice din Bucureşti (ASE),
o întâlnire de lucru între directorul Agenţiei Naţionale Antidrog (ANA), comisar-şef de poliţie
Georgel-Cristian IVAN, şi Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR, în cadrul căreia a fost
semnat un protocol de colaborare care stipulează realizarea de acţiuni comune până în anul 2026.
Cu această ocazie, conducătorii celor două instituţii şi-au exprimat convingerea că vor putea
acţiona eficient în zona prevenirii consumului de droguri în rândul tinerilor din mediul universitar,
prin orientarea acestora către activităţi de petrecere a timpului liber într-un mod sănătos.
În cadrul protocolului, specialiştii Agenţiei Naţionale Antidrog vor organiza şi desfăşura o serie de
proiecte şi activităţi de prevenire a consumului de droguri, precum şi sesiuni de formare şi
informare în domeniul drogurilor, adresate studenţilor, cadrelor didactice universitare,
administratorilor de cămine şi reprezentanţilor studenţilor Academiei de Studii Economice din
Bucureşti.
De asemenea, din rândul studenţilor şi cadrelor didactice ale Academiei, vor fi selectaţi şi formaţi
voluntari antidrog, care vor participa activ la implementarea proiectelor şi activităţilor de prevenire,
informare şi conştientizare cu privire la riscurile consumului de droguri.
Anual, va fi stabilită Ziua antidrog în ASE, zi care va fi dedicată în totalitate acţiunilor preventive
şi de descurajare a consumului de substanţe interzise.
Totodată, studenţii ASE vor putea efectua stagii de practică la Agenţia Naţională Antidrog, în
cadrul cărora vor fi familiarizaţi cu informaţii privind principalele categorii de substanţe şi efectele
acestora, noţiuni utilizate în domeniul drogurilor, semnele consumului de droguri, sistemul de
prevenire şi asistenţă destinat persoanelor dependente de droguri în România.
Documentul semnat se înscrie în activitatea de colaborare interinstituţională stabilită prin
protocolul-cadru încheiat între cele două structuri, în vederea conştientizării studenţilor şi cadrelor
didactice din mediului universitar asupra problematicii consumului şi traficului de droguri din
România.
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