
NOTA  INFORMATIVĂ 
la proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea Programului raional 

 privind sănătatea mintală pentru anii 2017-2021” 
 

I. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 
 Proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea Programului raional privind 
sănătatea mintală pentru anii 2017-2021” a fost elaborat în temeiul prevederilor 
Hotărîrii Guvernului nr. 337 din 26.05.2017 „Pentru aprobarea Programului naţional 
privind sănătatea mintală pe anii 2017-2021 și a Planului de acțiuni pentru 
implementarea acestuia” 

 Scopul proiectului constă în ameliorarea sănătăţii mintale a populaţiei din 

raion prin dezvoltarea serviciilor integrate de sănătate mintală şi creşterea 

funcţionalităţii sistemului de acordare a asistenţei psihiatrice cu apropierea acestora 

de comunitate. 

 
II. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţa elementelor noi 

Programul raional privind sănătatea mintală pentru anii 2017-2021, este 
documentul de politici privind intervenţiile raionale în domeniul sănătății mintale. 
El stabileşte liniile directoare şi priorităţile de acţiune pentru îmbunătățirea sănătății 
mintale a populației raionului. 
  Programul este format din 64 puncte, structurate în 8 capitole şi are ca bază 4 
obiective specifice: 

1) implementarea cadrului legislativ cu asigurarea respectării drepturilor 
fundamentale ale omului și oferirea oportunităților echitabile de atingere a 
celor mai înalte standarde de viață pentru persoanele cu probleme de sănătate 
mintală; 

2) organizarea rețelei de servicii de sănătate mintală conform necesităților 
persoanelor cu tulburări psihice și asigurarea accesibilității la servicii sigure, 
calitative de sănătate mintală pentru adulți și copii pe tot parcursul vieții, la 
toate nivelurile de asistență medicală; 

3) consolidarea capacităților specialiștilor din domeniul sănătății și asistenței 
sociale, antrenați în serviciile de sănătate mintală; 

4) colaborarea intersectorială pentru un sistem de sănătate mintală eficient cu 
accente pe grupurile social-vulnerabile expuse la factori determinanți și 
evenimente nefavorabile; 

5) sporirea nivelului de sensibilizare față de problemele de sănătate mintală și 
mobilizarea comunității pentru incluziunea socială a persoanelor cu probleme 
de sănătate mintală. 

 
III. Fundamentarea economico-financiară 
  Finanţarea acţiunilor prevăzute în Programului raional privind asigurarea 
mintală pentru anii 2017-2021 se va efectua din contul şi în limitele mijloacelor 
bugetului raional, precum şi din alte surse, conform legislaţiei.  
IV. Impactul proiectului 

Realizarea integrală a Programului va contribui, pînă în anul 2021, la 
atingerea următoarelor rezultate: 



1) reducerea cu 50% a numărului de spitalizări pe paturile psihiatrice prin 
acordarea serviciilor de sănătate mintală de calitate la nivel de comunitate, conform 
necesităţilor, la toate etapele vieţii; 

2) organizarea reţelei funcţionale de servicii de sănătate mintală pentru 
satisfacerea necesităţilor persoanelor afectate de maladii mintale din raionul 
Strășeni, conform necesităţilor evaluate; 

3) asigurarea cu servicii de sănătate mintală a tuturor grupurilor de populaţie, 
în special grupurile vulnerabile; 

4) asigurarea serviciilor de sănătate mintală cu personal medical calificat în 
abordarea patologiei mintale la toate etapele de intervenţie; 

5) dezvoltarea parteneriatelor intersectoriale pentru oferirea serviciilor 
calitative şi continue populaţiei la fiecare etapă a vieţii, în corespundere cu 
necesităţile pacienţilor şi în apropierea locului de trai. 

6) promovarea sănătăţii mintale şi diminuarea fenomenului de stigmatizare în 
comunitate. 

7) construirea unei atitudini echitabile şi integrarea comunitară a persoanelor 
cu probleme de sănătate mintală. 
 
V. Modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare 
şi actelor administrative a autorităţii 

 
Acest proiect de decizie nu implică alte modificări ale cadrului normativ al 

Consiliului raional.  
 

VI. Consultarea publică a proiectului 
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 

privind transparenţa în procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web a 
consiliului raional www.crstraseni.md, la directoriul „Transparenţa decizională”, 
secţiunea „Consultări publice ale proiectelor”. 

 
Proiectul deciziei  se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru 

avizare şi  propunerii Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă. 
 
 

 
Vicepreşedinte al raionului                                        Elena HARCENCO 
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