
PROGRAMUL DE INTERES NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI ASISTENȚĂ MEDICALĂ, 

PSIHOLOGICĂ ȘI SOCIALĂ PENTRU PERSOANELE CARE CONSUMĂ DROGURI  

2022-2026 

 

SCOP:  Limitarea impactului și a consecințelor negative ale fenomenului drogurilor asupra 

sănătății și siguranței publice 

 

 

I. SUBPROGRAMUL PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI 

Obiectiv general: 

 Consolidarea sistemului național de prevenire ce cuprinde totalitatea programelor, proiectelor 

şi intervenţiilor de prevenire (contextuală, universală, selectivă și indicată) adresate populaţiei 

generale, şcolare şi grupurilor vulnerabile, în baza evidenţelor ştiinţifice 

 

Indicatori fizici: minim 5 proiecte derulate în domeniul prevenirii consumului de droguri/perioadă de 

implementare a programului 

 

Indicatori de eficiență: minim 10.000 beneficiari direcți/ perioadă de implementare a apelului 

 

Grup țintă: copii și tineri cu vârsta între 12-25 ani care sunt expuși riscului de consum de droguri 

 

Arie de intervenție: prevenire selectivă și indicată în comunitate 

 

Tipuri de activităţi eligibile: 

- dezvoltarea de intervenții alternative la consumul de droguri;  

- dezvoltarea de abilități pentru întârzierea vârstei de debut în consumul de droguri și 

evitarea transformării consumului experimental/ocazional în consum regulat; 

- sprijinirea și îndrumarea grupului țintă pentru participarea activă la viața economică, 

educațională și culturală a comunității, în vederea asumării responsabilităților individuale 

sau de grup; 

- promovarea dialogului social în vederea combaterii stigmatizării și intoleranței între grupul 

țintă și comunitate. 

 

BUGET: 10.000 mii lei  

 

 

 

II. SUBPROGRAMUL ASISTENŢA INTEGRATĂ ACORDATĂ PERSOANELOR 

CARE CONSUMĂ DROGURI 

Obiectiv general: 

 Consolidarea serviciilor şi intervenţiilor de identificare, atragere şi motivare a persoanelor care 

consumă droguri în vederea accesării sistemului naţional de asistenţă medicală, psihologică şi 

socială 

 

Indicatori fizici: minim 5 proiecte derulate în în domeniul furnizării de servicii de asistență pentru 

persoanele care consumă droguri/perioadă de implementare a programului 

 

 



Indicatori de eficiență: minim 300 beneficiari direcți/perioadă de implementare a apelului de proiecte 

 

Grup țintă: persoane care consumă droguri aparținând grupurilor vulnerabile (din care 10% femei) 

 

Arie de intervenție: asistență integrată - reducerea riscurilor asociate consumului de droguri 

 

Tipuri de activităţi eligibile: 

- furnizarea de servicii de prevenire, consiliere, tratament, testare și vaccinare HIV, HVB, HVC, 

TBC către grupul țintă; 

- facilitarea accesului grupului țintă la serviciile integrate de asistență medicală, psihologică și 

socială, în funcție de particularitățile acestuia. 

 

BUGET: 10.000 mii lei  

 

 

 

 


