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FIȘĂ DE PROIECT NR.10 

 

 

Titlu proiect: Imbunătăţirea managementului educaţional preuniversitar prin implementarea unor 

măsuri active de prevenire  şi combatere a consumului de substanţe interzise minorilor  

Sursa de finanţare: POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 1, DMI 1.1 

Descrierea proiectului: Proiectul vizează îmbunătăţirea managementului educaţional 

preuniversitar prin dezvoltarea şi implementarea unor măsuri active de prevenire şi combatere a 

consumului de substanţe interzise minorilor.  

Obiectiv general:  vizează dezvoltarea şi implementarea unor măsuri active de prevenire şi 

combatere a consumului de substanţe interzise minorilor 

Obiective specifice: 

 OS1: Dezvoltarea unui sistem de monitorizare a consumului de substanţe interzise 

minorilor în şcoli şi  operationalizarea unui sistem de indicatori si a unei baze de date 

privind consumul de substanţe interzise minorilor  

 OS2: Implementarea unor activitati de constientizare asupra problemei consumului de 

substanţe interzise minorilor  in randul opiniei publice si a actorilor scolari implicati in 

procesul educativ. 

 OS 3: Acordarea de sprijin pentru dezvoltarea institutionala a structurilor cu 

responsabilitati in prevenirea şi combaterea consumului de substanţe interzise minorilor în 

şcoli, la nivel local şi regional 

 OS4: Crearea unor retele de monitori cu competente in domeniul prevenirii si combaterii 

consumului de substanţe interzise minorilor în şcoli 

 OS5: Implicarea activa a actorilor procesului educativ (inspectori şcolari, profesori, elevi) 

precum şi a reprezentanţilor consiliilor şi asociaţiilor din mediul public şi privat in activitati 

de prevenire si combatere a consumului de substanţe interzise minorilor în şcoli, activitati 

organizate atat in mediul scolar, cat si extra-scolar.  

 OS6: Identificarea oportunităţilor de îmbunătăţire a proceselor educaţionale din România şi 

de promovare a iniţiativelor educaţionale româneşti pe plan european prin realizarea unui 

schimb de bune practici cu parteneri din spaţiul comunitar european. 

 

Activităţile proiectului: 

1. Management de proiect    

2. Dezvoltarea reţelei de monitorizare pentru prevenirea  şi combaterea consumului de 

substanţe interzise minorilor în şcoli  

3. Formarea cadrelor didactice cu atribuţii în implementarea măsurilor privind prevenirea şi 

combaterea consumului  în şcoli de substanţe interzise minorilor    

4. Implementarea la nivelul şcolilor a măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de 

substanţe interzise  dezvoltate în cadrul proiectului   

5. Înființarea și consolidarea comunității de bune practici a cadrelor didactice din România și a 

profesorilor implicaţi în prevenirea şi combaterea consumului de substanţe interzise în şcoli, 

în scopul reducerii numărului consumatorilor de substanţe interzise 

6. Dezvoltarea unui portal interactiv privind prevenirea şi combaterea consumului în şcoli de 

substanţe interzise minorilor    
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7. Activități de informare, diseminare și promovare 

 

Parteneriat:  

Aplicant: Ministerul Educației Naționale 

 

Parteneri:  

 

Partener 1: Entitate privata cu expertiza in monitorizarea minorilor cu comportament de risc 

 

Activitatile in care sunt implicati partenerii: 

1. Management de proiect    

2. Dezvoltarea reţelei de monitorizare pentru prevenirea  şi combaterea consumului de 

substanţe interzise minorilor în şcoli  

3. Implementarea la nivelul şcolilor a măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de 

substanţe interzise  dezvoltate în cadrul proiectului   

4. Înființarea și consolidarea comunității de bune practici a cadrelor didactice din România și 

a profesorilor implicaţi în prevenirea şi combaterea consumului de substanţe interzise în 

şcoli, în scopul reducerii numărului consumatorilor de substanţe interzise 

5. Activități de informare, diseminare și promovare 

 

 

Buget total proiect: 3.000.000 Euro 

 

Aplicant: 

Ministerul Educației Naționale: 1.800.000 Euro 

 

Partener 1:  

 

1.200.000 euro 

 

 


