
 

Informația generalizată cu referire la 

implementarea a Programului naţional privind sănătatea mintală pe anii 2017–2021 

și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia 

 Denumirea acţiunii Denumirea subacţiunii Acțiuni realizate/în curs de realizare 

 Obiectivul nr.1. Armonizarea cadrului legislativ cu asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale omului şi oferirea 

oportunităţilor echitabile de atingere a celor mai înalte standarde de viaţă pentru persoanele cu probleme de sănătate mintală 

1. Revizuirea cadrului 

legislativ şi normativ 

ce ţin de prestarea 

serviciilor de 

sănătate mintală, 

inclusiv  fără liberul 

consimţămînt 

1.1.1. Revizuirea actelor normative cu 

privire la organizarea şi funcţionarea 

serviciilor de sănătate mintală 

În curs de realizare. A fost elaborată propunerea de politică publică 

”Fortificarea și îmbunătățirea sistemului serviciilor comunitare de 

sănătate mintală în Republica Moldova”, cu analiza mecanismelor de 

finanțare și costificare a serviciilor de sănătate mintală.  Crearea Centrului 

Național de Sănătate Mintală a fost inclus în planul Guvernului (6.11.5 

PAG 2020-2023 aprobat prin HG nr. 636/2019). 

 

În scopul acordării asistenței medicale de sănătate mintală populației în 

contextul național de epidemie  COVID-19 și organizarea măsurilor de 

prevenire și control al infecției în cadrul serviciilor medicale și medico-

sociale din domeniu au fost elaborate și promovate următoarele  acte 

normative: 

- Ordinul MSMPS nr. 283/2020 cu privire la intervenții de sănătate 

mintală în contextul național de epidemie de infecție cu Coronavirusul de 

tip nou (COVID-19), ședința de lucru organizată de comun cu Organizația 

Mondială a Sănătății și a proiectului moldo-elvețian MENSANA ”Suport 

pentru reforma în sănătatea mintală în Republica Moldova” (în continuare 

proiectul MENSANA); 

- Ordinul MSMPS nr. 368/2020 cu privire la unele măsuri 

suplimentare pentru asigurarea accesului populației la servicii de 

sănătate mintală, psihiatrice și narcologice în condițiile stării de urgență, 

ordinul vizează activitatea instituțiilor medicale și medico-sociale din 

domeniu (Spitalele de psihiatrie, Dispensarului Republican de Narcologie, 

Centrele de sănătate/Centrele medicilor de familie/Asociațiile Teritoriale 

Medicale de nivel raional/municipal, Centrele comunitare de sănătate 

mintală, Centrele  de plasament temporar pentru vârstnici, persoane adulte 

și copii cu dizabilități); 

- Ordinul MSMPS nr. 378/2020 cu privire la organizarea webinarului 

privind particularitățile epidemiologice în organizarea asistenței 

medicale psihiatrice, narcologice și de sănătate mintală în instituțiile 



specializate și Centrele de plasament temporar pentru vîrstnici, adulți și 

copii cu dizabilități în situații de criză/epidemie cu coronavirusul de tip 

nou (COVID-19). 

 

Reprezentații MSMPS au participat la grupul de lucru pentru elaborarea 

proiectul de lege cu privire la exercitarea profesiei de psiholog, inaintat cu 

titlu de inițiativă legislativă (nr. 503 din l0 decembrie 2020) de сătrе un 

grup de deputați în Parlamentul Republicii Moldova. 

1.1.3. Elaborarea normelor legislative şi 

a mecanismului de includere în tratament  

fără liberul consimţămînt 

În curs de realizare.  În proiectul   hotărîrii Guvernului pentru aprobarea 

Legii cu privire la modificarea Legii privind sănătatea 

mintală nr.1402/1997 au fost întroduse modificările  racordate la drepturile 

omului și al convențiilor internaționale, inclusiv la capitolul tratamentul 

fără liberul consimțămînt în staționarul psihiatric. 

1.1.5. Racordarea Legii privind sănătatea 

mintală nr.1402-XIII din 16 decembrie 

1997 la tratatele şi convenţiile 

internaţionale 

În curs de realizare. A fost elaborat proiectul hotărîrii Guvernului pentru 

aprobarea Legii cu privire la modificarea Legii privind sănătatea 

mintală nr.1402/1997. Proiectul este pregătit pentru prezentare în ședința 

secretarilor generali de stat și remitere spre avizare de către părțile 

interesate și autoritățile publice centrale. 

1.1.6. Revizuirea Codului penal şi 

Codului de procedură penală în vederea 

introducerii formelor noi de asistenţă 

psihiatrică şi tratament prin constrîngere 

în condiţii de ambulatoriu şi 

supraveghere psihiatrică obligatorie  

În curs de realizare.  Acțiunea este întrodusă în Planul  de acţiuni în 

domeniul drepturilor omului pentru anii 2018–2022. La  Obiectivul V: 

Asigurarea respectării drepturilor persoanelor în domeniul sănătății 

mintale  Responsabil: Ministerul Justiției; Ministerul Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale; comisia parlamentară de profil. 

1.1.7. Elaborarea standardelor de calitate 

şi a mecanismelor de finanţare a 

serviciilor pentru copii cu tulburări de 

spectru autist 

Realizat. Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea 

Centrului specializat de intervenție în 2ulburări de spectru autist și 

Standardele minime de calitate pentru serviciile medico-sociale prestate în 

centrele specializate de intervenție în tulburări de spectru autist aprobat 

prin HG nr. 234/2019. 

1.1.8. Elaborarea standardelor minime de 

calitate şi indicatorilor de performanţă a 

serviciilor de sănătate mintală conform 

recomandărilor internaţionale 

Realizat. Prin Ordinul MSMPS nr. 953/2020 au fost actualizate 

standardele de diagnostic și tratament în domeniul psihiatriei cu 

specificarea serviciilor la fiecare nivel de îngrijire a pacientului cu 

probleme de sănătate mintală. 

 

Prin Ordinul MSMPS nr. 101/2020 au fost aprobați indicatorii de 

performanță pentru pilotarea finanțării în baza performanței în cadrul 

Centrelor comunitare de sănătate mintală din țară. 



2. Crearea şi 

identificarea 

mecanismelor de 

participare a 

persoanelor afectate 

de maladii mintale în 

procesul de 

elaborare, 

implementare, 

monitorizare şi 

evaluare a politicilor 

şi serviciilor de 

sănătate mintală 

1.2.1. Dezvoltarea  şi implementarea 

unui mecanism de implicare a 

beneficiarilor serviciilor de sănătate 

mintală în procesele decizionale 

În curs de realizare. A fost analizată experiența internaționale privind 

abilitarea cu putere a beneficiarilor serviciilor de sănătate mintală pentru 

stimularea creării unor organizaţii/asociaţii de beneficiari; în curs de 

elaborare este mecanismul privind implicarea beneficiarilor serviciilor de 

sănătate mintală în procesele decizionale ca parte componentă a dosarului 

beneficiarului centrului comunitar de sănătate mintală, ceia ce v-a necesita 

operarea modificărilor la  HG nr. 55/2012.   

1.2.2. Abilitarea cu putere a 

beneficiarilor serviciilor de sănătate 

mintală pentru stimularea creării unor 

organizaţii/asociaţii de beneficiari 

Realizat. În baza Memorandumului de înțelegere MSMPS în colaborare cu 

Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, în cadrul proiectului 

MENSANA a organizat trainingul ”Onest, Deschis, Demn”.  

Au fost organizate 3 întâlniri pentru abilitarea cu putere a beneficiarilor 

serviciilor de sănătate mintală din Soroca, Ungheni, Briceni și Chișinău, ce 

au întrunit 30 participanți. 

1.2.4. Abordarea fenomenului 

discriminării şi inechităţii privind accesul 

şi acordarea serviciilor de sănătate 

mintală 

Realizat. A fost realizat studiul privind percepția atitudinii populației 

asupra fenomenului de stigmă și discriminare față de sănătatea mintală și 

identificarea factorilor determinanți ai acestei atitudini. Volumul 

eşantionului a cuprins în total 3087 de respondenţi structuraţi din opt 

raioane ale țării (Edinet, Soroca, Leova, Cimişlia, Ungheni, Orhei, 

Hînceşti, Cahul), inclusiv raioanele pilot din prima fază a proiectului 

MENSANA. 

Rezultatele studiului demonstrează că: 

- Nivelul de acceptare socială a  persoanelor cu probleme de sănătate 

mintală, precum şi tendinţa de non discriminare este relativ înaltă, iar 

tendinţa de excludere socială şi de distanţare faţă de persoanele cu 

probleme de sănătate mintală este medie spre înaltă. Atitudinea mai puţin 

reticentă faţă de persoanele cu probleme de sănătate mintală,  conform 

indicelor de variaţie, o deţine populaţia din raioanele unde a fost pilotat 

conceptul de servicii comprehensive de de sănătate mintală comunitară.  

- Problema de sănătate mintală pentru R. Moldova mai reprezintă încă un 

stigmat, fapt demonstrat prin tăinuirea acesteia în mediul public. Studiul 

indică tendinţa populaţiei de a-şi confesa problema de sănătate mintală 

mai întâi unui specialist profesionist, apoi familiei, după care prietenilor şi 

angajatorului.  

- Un grad redus de stigmatizare este demostrat de populaţia din raioanele 

pilot prin disponibilitatea mai mare (48%) de a accepta în proxima 

vecinătate a persoanei cu probleme de sănătate mintală.     

Obiectivul 2. Organizarea reţelei de servicii de sănătate mintală conform necesităţilor persoanelor cu tulburări psihice şi asigurarea 

accesibilităţii la servicii sigure, calitative de sănătate mintală pentru adulţi şi copii pe tot parcursul vieţii, la toate nivelurile de asistenţă 



medicală 

 

1. Integrarea sănătăţii 

mintale în asistenţa 

medicală primară 

2.1.1. Elaborarea standardelor minime de 

calitate şi indicatorilor de performanţă a 

serviciilor de sănătate mintală prestate în 

asistenţa medicală primară 

În curs de realizare.   Prin Ordinul MSMPS nr. 101/2020 a fost aprobată 

Lista  indicatorilor de performanță pentru pilotarea finanțării în baza 

performanței în cadrul Centrelor comunitare de sănătate mintală din țară. 

2. Fortificarea 

capacităţii Centrelor 

comunitare de 

sănătate mintală din 

unităţile 

administrativ-

teritoriale în 

promovarea, 

profilaxia, 

tratamentul şi 

reabilitarea 

psihosocială a 

persoanelor cu 

probleme de sănătate 

mintală 

 

 

 

2.2.1. Dezvoltarea Centrelor comunitare 

de sănătate mintală din toate unităţile 

administrativ-teritoriale, în conformitate 

cu cerinţele actelor normative în vigoare 

În curs de realizare.  Pe parcursul anului 2020 au fost promovate de către 

MSMPS și specialiștii din cadrul proiectului MENSANA în regim ședințe 

săptămînale de suport metodologic, supervizare și mentorat a personalului 

din cadrul CCSM, reprezentanți ai spitalelor de psihiatrie, ai centrelor de 

plasament pentru persoanele cu dizabilități adulți și copii din întreaga țară. 

Acestea au avut atât scopul de dezvoltare cât și suport pentru specialiștii 

din teritoriu în contextul stării de urgență cauzată de pandemia COVID-19 

(Ordinul MSMPS nr.32/2020). 

  

În perioada septembrie – octombrie 2020 a avut loc cursul de instruire 

online ”Modalități de lucru în serviciile de sănătate mintală, aspecte 

multidisciplinare”, la care au afost prezenți specialiști din CCSM 

(psihiatri, psihologi, asistenți medicali, asistenți sociali și coordonatori), 

spitalele de psihiatrie, inclusiv profesioniștii din domeniu din din regiunea 

transistreană (în total 344 de participanți). Instruirile au fost acreditate  cu 

40 ore de educație medicală continuă (Dispoziția MSMPS nr. 370d/2020); 

 
La ședința Consiliului coordinator al proiectlui MENSANA (aprilie 2020) 

a fost prezentat Raportul de audit clinic efectuat în 15 CCSM din țară, cu 

oferirea rezultatelor și recpmandărilor către Ministerul Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale, managerii instituțiilor de Asistență Medicală Primară și 

Centrele Comunitare de Sănătate Mintală.  

În baza documentației medicale primare s-a efectuat analiza dinamicii 

spitalizărilor prin intermediul extraselor/trimiterilor eliberate de către 

CCSM pentru perioada anillor 2015-2019. Ca rezultat s-a constatat o 

reducerea referirilor din CCSM către spitalele de psihiatrie în 17 CCSM 

(42,5% din CCSM); 

Conducătorii instituţiilor medico-sanitare publice Centrelor de Sănătate/ 

Centrelor Medicilor de Familie şi coordonatorii Centrelor comunitare de 

sănătate mintală (CCSM asigură: 

1) amenajarea spaţiilor şi utilaj necesar, aprobarea statelor  de 

personal şi recrutarea specialiștilor necesari în echipele multidisciplinare 



de sănătate mintală din cadrul CCSM, dezvolta serviciile Centrelor de zi şi 

de asistenţă la domiciliu beneficiarilor cu tulburări psihice cronice, în 

conformitate cu actele normative; 

2) formarea continuă obligatorie în domeniul psihiatriei şi sănătăţii 

mintale comunitare a personalului medical şi ne-medical, încadrat în 

activitatea de asistenţă medicală primară şi CCSM; 

3) sporirea conlucrarea cu autorităţile publice locale, organele de 

asistenţă socială, instituţiile de învăţământ şi ocuparea forţei de muncă, în 

vederea eficientizării procesului de recuperare şi incluziune socială prin 

favorizarea accesului beneficiarilor CCSM la servicii sociale, educaţionale 

etc; 

4) asigura asistenţa acordată de către CCSM bazată pe recuperare şi 

abordare holistică a pacienţilor, cu elaborarea Planurilor de intervenţie 

individuale a beneficiarilor. 

 

Compania Națională de asigurări în Medicină (în continuare -CNAM) a 

contractat 40 Centre comunitare de sănătate mintală, care au fost finanțate 

din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală (AOAM). Pentru 

prestarea serviciilor de sănătate mintală în cadrul îngrijirilor medicale 

comunitare și la domiciliu, a fost alocată suma de 28729,3 mii lei. 

 

În perioada decembrie 2020 – ianuarie 2021 o avut loc evaluarea 

serviciilor de sănătate mintală comunitară la nivel de Asistența medicală 

primară și CCSM Evaluarea serviciilor de sănătate mintală are loc odată la 

2 ani pentru toate CCSM (Dispoziția MSMPS nr. 574d/2020).  Raportul 

privind rezultatele evaluării va fi prezentat în februarie 2021. 

2.2.2. Asigurarea  serviciilor de calitate a 

Centrelor comunitare de sănătate mintală 

şi elaborarea setului de indicatori 

cantitativi şi calitativi relevanţi pentru 

monitorizarea sănătăţii mintale 

În curs de realizare: pe parcursul anului 2020 au fost elaborate Protocoale 

clinice naționale (PCN) și Protocoale clinice standardizate pentru medicii 

de familie (PCSPMF): 

PCN - Tulburarea de deficit de atenție/Hiperactivitate ADHD, aprobat prin 

ordinul MSMPS nr.142/2020; 

PCSPMF - Tulburarea de deficit de atenție/ Hiperactivitate ADHD, 

aprobat prin ordinul MSMPS nr.142/2020 

Actualizate: 

PCN - „Schizofrenia. Primul episod psihotic”, aprobat prin ordinul 

MSMPS nr.654/2020 

PCSPMF - „Schizofrenia. Primul episod psihotic”, aprobat prin ordinul 

MSMPS nr.653/2020 



Standardele medicale de diagnostic și tratament, psihiatrie,  aprobate prin 

ordinul MSMPS nr.953/2020 „Privind modificarea ordinului 574/2017 Cu 

privire la actualizarea Standardelor medicale de diagnostic și tratament”  

2.2.3. Elaborarea mecanismelor de 

finanţare a serviciilor de sănătate mintală 

Realizat. Conform prevederilor Criteriilor de contractare a instituțiilor 

medico-sanitare în cadrul sistemului AOAM pentru anul 2019, aprobat 

prin Ordinul comun al MSMPS și CNAM nr. 1592/594A/2018 , metoda 

de plată pentru Centrele comunitare de sănătate mintală și spitalelor de 

psihiatrie plata pe „buget global„  

Prin Ordinul MSMPS nr. 101/2020 au fost aprobați: 

1) Regulamentul cu privire la evaluarea și validarea indicatorilor de 

performanță în cadrul pilotării finanțării în baza performanței în Centrele 

comunitare de sănătate mintală; 

2) Regulamentul privind modul de calculare și plată a suplimentului la 

salariu pentru realizarea indicatorilor de performanță în cadrul pilotării 

finanțării în baza performanței în Centrele comunitare de sănătate mintală. 

2.2.4. Elaborarea şi implementarea 

modulului informatizat în serviciul de 

sănătate mintală 

Prin Ordinul MSMPS nr. 1143/2019 cu privire la aprobarea formularelor 

de evidenţă medicală primară utilizate de către Centrele Comunitare de 

Sănătate Mintală au fost aprobată  Instrucțiunea de completare a 

formularelor de evidenţă medicală primară electronice utilizate de către 

Centrele Comunitare de Sănătate Mintală și exportarea datelor în Raport 

statistic privind activitatea centrului comunitar de sănătate mintală 

(formularul raportului statistic nr. 36-a săn).  

2.2.5. Asigurarea accesului la 

medicamente psihotrope compensate în 

condiţii de ambulatoriu pentru persoanele 

afectate de maladii mintale cu evoluţie 

cronică 

În conformitate cu prevederile Ordinului comun al MSMPS si CNAM 

nr.492/1139-A din 22.04.2013 „Cu privire la medicamente compensate 

din fondurile asigurarii obligatorii de asistenta medicala”, cu modificarile 

si completarile ulterioare, pentru tratamentul persoanelor afectate de 

maladii mentale cu evoluție cronica sunt prevazute 17 Denumiri Comune 

Internationale (DCI): rata de compensare 100%:  

Trihexyphenidylum, Amitriptylinum, Clonazepamum, Clozapinum. 

Diazepamum, Paroxetinum, Risperidonum, Sertralinum, Sulpiridum, 

Trifluoperazinum, Haloperidolum, Levomepromazinum, 

Levadopum+Carbidopum; Aripiprazolum (pentru copii pînă la 18 ani) 
Rata de compensare in medie cu 30%:  

Escitalopramum, Memantinum și Donepezili hydrochloridum  

Pentru acoperirea cheltuielilor menționate, din fondurile AOAM, a fost 

alocata suma de 18,5 mln. lei. 

Prin Ordinul MSMPS nr. 58/2020  pentru tratamentul tulburărilor mintale 

cronice și evolutive au fost distribuite în toate CCSM preparate 



medicamentoase psihotrope procurate din surse bugetare centralizate, 

conform tranșelor de livrare pentru anul 2020,  în sumă totală de 2972,0 

mii lei. 

3.  Oferirea statutului 

special serviciilor de 

sănătate mintală din 

4 raioane-pilot în 

cadrul proiectului 

„Suport pentru  

reforma serviciilor 

de sănătate mintală 

în Republica 

Moldova” 

2.3.1. Extinderea pachetului de servicii 

acoperite din fondurile de asigurare 

obligatorie de asistenţă medicală în 

cadrul asistenței medicale primare şi 

Centrelor comunitare de sănătate mintală 

din raioanele-pilot 

În perioada de împlementare a Programului specialiștii din CCSM au 

beneficiat de instruiri și conform HG 55/2012 cu privire la Regulamentul-

cadru a Centrului comunitar de sănătate mintală și  au capacitatea să ofere 

următoarele servicii medico-psiho-sociale, finanțate din sursele FOAM: 

- consultative, de intervenţie psihoterapeutice, recomandarea şi 

supravegherea tratamentului farmacoterapeutic de susţinere, prescrierea 

medicamentelor compensate, în conformitate cu recomandările de 

specialitate şi a ghidurilor de bună practică; 

- ghidarea şi supervizarea medicilor de familie în implementarea 

practică a protocoalelor clinice naţionale, inclusiv referirea beneficiarilor 

conform nivelurilor de asistenţă medicală; 

- depistarea precoce a tulburărilor specifice de dezvoltare şi a 

disfuncţiilor psihopatologice la copii şi adolescenţi; 

- asigurarea incluziunii sociale a persoanelor cu probleme de sănătate 

mintală prin combaterea stigmei şi sensibilizarea comunităţii în 

problemele sănătăţii mintale; 

- asistenţă mobilă la domiciliu şi de reabilitare prin intermediul 

echipelor multidisciplinare, inclusive în cazurile ujrgențelor psihiatrice; 

- implementarea tehnologiilor performante orientate spre asigurarea 

securităţii beneficiarului şi a calităţii serviciilor medicale şi sociale 

(utilizarea standardelor, ghidurilor de tratament şi protocoalelor clinice 

aprobate etc.); 

- colectarea datelor, crearea şi gestionarea eficientă a bazelor de date 

privind serviciile medicale şi sociale prestate şi prezentarea, în modul şi 

termenul stabilit, a rapoartelor şi informaţiilor despre activitatea 

Centrului.  

4. Ajustarea şi 

reorganizarea 

serviciilor de 

sănătate mintală 

specializate de nivel 

secundar (raional) şi 

terţiar (republican) la 

standarde 

internaţionale, cu 

2.4.1. Dezvoltarea secţiilor psihiatrice în 

spitalele generale regionale dedicate 

paturilor acute de intervenţie în criză 

Realizat. Sunt funcționale secțiile psihiatrico-narcologice în spitalele 

raionale Ungheni (15 paturi) și Edineț (10 paturi) în conformitate cu  

Regulamentul de organizare activității secției de psihiatrie  în spitalul de 

profil general, aprobat prin Ordinulul MSMPS nr. 415/2017.  

 



distribuirea uniformă 

a acestora şi crearea 

paturilor de 

intervenţie în criză şi 

de lungă durată 

5. Crearea serviciilor 

specializate pentru 

persoanele cu 

probleme de sănătate 

mintală din diverse 

grupe de vîrstă la 

nivel de comunitate: 

copii, adolescenţi şi 

bătrîni 

2.5.1. Crearea serviciilor specializate 

regionale pentru copii cu probleme de 

sănătate mintală: centre de intervenţie 

timpurie şi centre specializate de 

tratament pentru copii cu tulburări de 

spectru autist 

Realizat. Activează 2  centre de intervenție timpurie - în mun. Chișinău 

Centrul de intervenție precoce „Voinicel” și Secția de intervenție timpurie 

din mun. Bălți pentru zona de Nord. 

În cadrul realizării prevederilor  Memorandumului de înțelegere între 

MSMPS şi ADRA Republica Cehă, ADRA Moldova şi SOS AUTISM 

parteneri de implementare a proiectului “Ajutor pentru copiii cu tulburări 

de spectru autist (TSA) și alte tulburări genetice din Republica Moldova”,  

în mun. Chișinău a fost deschis Centru pentru persoanele cu tulburări din 

spectru autist A.O „SOS AUTISM”. Centru activează în baza 

Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Centrului 

specializat de intervenție în tulburări de spectru autist (aprobat prin HG nr. 

234/2019) 

 

Obiectivul 3. Consolidarea capacităţilor specialiştilor (în domeniul sănătăţii şi asistenţei sociale) care lucrează în serviciile de sănătate 

mintală 

1. Curriculumuri de 

instruire pentru toate 

categoriile de 

personal elaborate şi 

aprobate în 

conformitate cu 

standardele 

internaţionale, 

înglobînd noul 

model de îngrijiri 

introdus în cadrul 

reformei serviciilor 

de sănătate mintală 

în Republica 

Moldova  

3.1.1.  Ajustarea curricularilor 

universitare si postuniversitare pentru 

medici, psihiatri, medici de familie 

privind acordarea serviciilor de psihiatrie 

comunitară 

Realizat. Pentru instruirea inițială şi continuă a cadrelor medicale şi ne-

medicale care lucrează în domeniul sănătății mintale au fost revizuite 

și/sau dizvoltate următoarele: 

- Curricula de 6 săptămâni pentru medicii rezidenți în psihiatrie revizuită 

și adaptată conform standardelor europene; 

- Curricula de 2 săptămâni pentru medicii rezidenți în medicină de 

familie revizuită și adoptată în domeniul SM; 

- Curricula de 3 săptămâni pentru instruire continuă a medicilor de 

familie revizuită și adoptată; 

- Curricula de 4 luni pentru studii complementare în psihologie medicală 

elaborată și aprobată; 

- Modulul de SM pentru cicluri conexe pentru rezidenții medici de 

familie cu durata de 2 săptămîni; 

- Modulul de SM comunitară  pentru Instruire continuă pentru PSY 

profesioniști  cu durata de 2 săptămîni 

3.1.2. Introducerea în formarea 

asistentelor medicale a subiectelor de 

Realizat. În perioada noiembrie-decembrie 2020 au fost incluși în cursul 

de instruire ”Integrarea sănătății mintale în asistența medicală primară” 



psihiatrie comunitară 750 specialiști din domeniul asistenței medicale primare.  

Urmează instruirea a 593 de asistenți medicali în domeniul integrării 

sănătății mintale în asistența medicală primară în contextul instruirii 

echipei medicilor de familie în sănătate mintală comunitară. Asistenții 

medicali incluși în ordinul de instruire constituie 58,4% ceilalți 

participanți fiind medici de familie. 

3.1.4. Elaborarea curriculumului pentru 

psihoterapeuţi comportamentali şi 

cognitivi comportamentali şi realizarea 

instruirilor în domeniu 

Realizat. A fost acreditat Cursul de psihoterapie cognitiv comportamentală 

de către Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie. Prin ordinul 

MSMPS nr. 223/2017,  în anul 2018 (în perioada iunie 2017-iulie 2018) a 

fost realizat acest curs pentru 20 de specialiști din domeniul sănătății 

mintale (psihiatri și psihologi). În prezent sunt înrolați în studiu 24 

participanți (perioada de studii 2019-2021). 
3.1.3. Elaborarea curriculumului pentru 

psihologi medicali şi realizarea instruirilor în 

domeniul psihologiei clinice şi psihoterapiei 

Realizat. Curricula a fost elaborată și aprobată  pentru psihologi medicali 

de către USMF „Nicolae Testemițanu” 

3.1.5. Elaborarea curriculumului pentru 

asistenţii sociali în domeniul sănătăţii 

mintale şi promovarea instruirilor în 

domeniu 

În curs de realizare. A fost definitivată analiza curriculei universitare 

(Ciclu I Licenţă şi Ciclul II Masterat) şi a formării continue în domeniul 

specialităților psihologie şi asistenţă socială în 5 instituții (Universitatea de 

Stat din Moldova, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,  

Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Universitatea Pedagogică de Stat 

„Ion Creangă” și Institutul de Formare Continuă. Această analiză a 

urmărit: analiza programele de pregătire a specialiştilor; înaintarea unor 

recomandări privind pregătirea specialiştilor din domeniile asistenţă 

socială şi psihologie la compartimentul sănătate mintală. 

Concluziile la care s-a ajuns în urma analizei sunt următoarele:  

- Majoritatea instituțiilor de învățământ care oferă studii de licență la 

specialitatea asistenţă socială și psihologie, oferă un nivel minim/de bază 

a disciplinelor în domeniul sănătate, sănătate mintală; 

- Competențele formate prin discipline și stagiile de practică nu sunt 

suficiente pentru ca  asistentul social și/sau psihologul să activeze în 

domeniul serviciilor de sănătate/medicină etc. Se constată necesitatea de a 

urma studii de masterat, dar și formare continuă specifică domeniului 

particular în care sunt angajaţi specialiștii respectivi, reieșind din grupurile 

țintă a instituţiei; 

Disciplinele opționale care pot fi selectate de către studenţi pentru a-şi 

orienta formarea la masterat (clinică, social, organizaţional) în majoritatea 

cazurilor sunt incluse în planul de învăţămînt de către administraţia 



instituţiilor. 

3.2.1. Elaborarea protocolului clinic şi a 

standardelor de tratament privind 

tulburările de anxietate 

Realizat. Protocol elaborat și aprobat, inclusiv protocol standardizat pentru 

medicii de familie aprobat prin ordinul nr. 302/2017 

3.2.2.  Elaborarea protocolului clinic şi a 

standardelor de tratament privind 

tulburările bipolare 

Realizat. Protocol elaborat și aprobat, inclusiv protocol standardizat pentru 

medicii de familie aprobat prin ordinul nr. 1061 din26.12.2017 

3.2.3.  Elaborarea protocolului clinic şi a 

standardelor de tratament privind 

tulburările mintale din spectrul autist 

Realizat.  Protocolul clinic național „Tulburări din spectru autist la copil și 

adult” (Ordinul MSMPS   nr. 343/2019) și Protocolul clinic standardizat 

pentru medicii de familie „Tulburări din spectru autist la copil și adult” ( 

Ordinul MSMPS nr. 344/2019). 

3. Fortificarea 

capacităţilor 

specialiştilor din 

domeniu referitor la 

sănătatea mintală 

3.3.1. Instruirea medicilor de familie şi 

asistentelor medicale în domeniul 

sănătăţii mintale 

Realizat. Dispoziția MSMPS nr. 503d/2020 instruirea medicilor de 

familie și a asistenților medicali în domeniul integrării sănătății mintale în 

asistența medicală primară, în perioada noiembrie-decembrie 2020 au fost 

incluși în procesul de instruire 750 specialiști din domeniul asistenței 

medicale primare. 

 

  3.3.2. Instruirea specialiştilor din 

serviciile de sănătate mintală în domeniul 

psihiatriei comunitare  

Realizat.  Dispozitia MSMPS nr.370d/2020 cu privire la organizarea 

cursului de instruire on-line „Modalități de lucru î serviciile de sănătate 

mintală, aspecte multidisciplinare”, acreditată cu 40 ore de educație 

medicală continuă, au participat 350 specialiști din CCSM, spitalele de 

psihiatrie, inclusiv specialiști din domeniul sănătății mintale din stânga 

Nistrului. 

 

Ordinul MSMPS nr. 305/2020 cu privire la instruirea psihologilor din 

instituțiile medico-sanitare „Managementul stresului și arderea 

profesională în situații de criză/epidemmie cu coronavirusul  de tip nou 

(COVID-19);  

 

3.3.4. Instruirea asistenţilor sociali din 

serviciile specializate în domeniul 

sănătăţii mintale 

În curs de realizare.  În baza Memorandumului de înțelegere MSMPS în 

colaborare cu Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, în cadrul 

proiectului MENSANA a fost elaborat  ”Ghidul pentru asistenții sociali și 

alți specialiști din domeniul social”. 

4. Elaborarea 

programelor de 

suport pentru cupluri 

şi familii în vederea 

3.4.1. Elaborarea unui ghid pentru părinţi 

referitor la tulburările specifice la copii 

Realizat. În baza unui acord de colaborare cu site-ul specializat 

www.suntparinte.md au fost realizate: 

- tutoriale video privind tematicile „bulingului” școlar și a adicției față de 

tehnologii - lecții publice în Chișinău și Sîngerei cu participarea experților 

http://www.suntparinte.md/


fortificării sănătăţii 

mintale şi prevenirii 

tulburărilor psihice 

MENSANA destinate părinților, cu tematica adicțiilor față de tehnologii. 

 

MSMPS în parteneriat cu MECC și suportul proiectului MENSANA a 

avut loc Programul educațional de asistență psihologică, dedicat părinților, 

pedagogilor și psihopedagogilor din Republica Moldova, în contextul 

epidemiei COVID-19: „Școala părinților informați” - 10 tutoriale video în 

perioada mai – iunie 2020. În total de aproximativ 40 mii vizualizări pe 

toate platformele de rețele sociale și media. 

https://www.youtube.com/watch?v=xrT-1c-

D2bs&list=PLAJsv3RJSvbi42Gw-

FKDMN7poNwBkYtP8&fbclid=IwAR0Y-K-

9221RE17jRfzBGsRH1gh0LdVTV9PP9Z3JC-T5wJm9REuQbfxbUOc 

3.4.2. Elaborarea materialelor 

promoţionale pentru promovarea 

modului sănătos de viaţă şi a sănătăţii 

mintale 

Realizat. Elaborate și tipărit într-un tiraj de 20 000 de exemplare 5 broșuri 

despre cel mai frecvent întâlnite probleme de sănătate mintală (Depresie, 

Anxietate, Schizofrenie, Autism, Demență). Broșurile sunt bilingve 

(română/rusă). 

3.4.3. Elaborarea unui sistem de referire 

şi a parteneriatelor în cadrul prestării 

serviciilor adolescenţilor cu probleme de 

sănătate mintală la nivel de raioane 

Realizat. MSMPS și MECC cu suportul proiectului  MENSANA , în 

parteneriat cu Liga Română de Sănătate mintală, a elaborate și a 

implementat programul destinat psihologilor și psihopedagogilor din 

serviciile educaționale raionale, precum și psihologilor din CCSM, 

desfășurat în perioada mai-decembrie 2020. Au fost instruiți 100 

specialiști.  

 

Obiectivul 4. Colaborarea intersectorială  pentru un sistem de sănătate mintală eficient cu accent pe grupurile social-vulnerabile expuse la 

factori determinanţi şi evenimente nefavorabile 

 

1. Elaborarea 

parteneriatelor 

intersectoriale cu 

specificarea 

obligaţiunilor 

fiecărui partener în 

acordarea serviciilor 

de sănătate mintală 

4.1.3. Elaborarea unor instrumente si 

metodologii comune de lucru cu copiii cu 

probleme de sănătate mintală în sectorul 

educaţional 

Realizat. MSMPS în colaborare cu Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării, în cadrul proiectului MENSANA de comun cu Liga Română de 

Sănătate Mintală, a organizat un ciclu de instruiri pentru psihologi din 

cadrul  Centrelor comunitare de sănătate mintală, Centrul Republican de 

Asistență Psihopedagogică și a serviciilor de asistență psihopedagogică 

(Ordinul comun MSMPS și MECC nr. 194-225/2020). Perioada de 

instruire martie-decembrie 2020, 36 participanți.  

3. Colaborarea 

intersectorială în 

vederea facilitării 

4.3.1. Elaborarea metodologiei de 

dezinstituţionalizare şi integrare socială a 

persoanelor cu probleme de sănătate 

În curs de realizare. A fost elaborat și aprobat Programul național de 

dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități intelectuale și 

psihosociale din instituțiile rezidențiale gestionate de Agenția Națională 

https://www.youtube.com/watch?v=xrT-1c-D2bs&list=PLAJsv3RJSvbi42Gw-FKDMN7poNwBkYtP8&fbclid=IwAR0Y-K-9221RE17jRfzBGsRH1gh0LdVTV9PP9Z3JC-T5wJm9REuQbfxbUOc
https://www.youtube.com/watch?v=xrT-1c-D2bs&list=PLAJsv3RJSvbi42Gw-FKDMN7poNwBkYtP8&fbclid=IwAR0Y-K-9221RE17jRfzBGsRH1gh0LdVTV9PP9Z3JC-T5wJm9REuQbfxbUOc
https://www.youtube.com/watch?v=xrT-1c-D2bs&list=PLAJsv3RJSvbi42Gw-FKDMN7poNwBkYtP8&fbclid=IwAR0Y-K-9221RE17jRfzBGsRH1gh0LdVTV9PP9Z3JC-T5wJm9REuQbfxbUOc
https://www.youtube.com/watch?v=xrT-1c-D2bs&list=PLAJsv3RJSvbi42Gw-FKDMN7poNwBkYtP8&fbclid=IwAR0Y-K-9221RE17jRfzBGsRH1gh0LdVTV9PP9Z3JC-T5wJm9REuQbfxbUOc


procesului de 

dezinstituţionalizare 

a persoanelor cu 

probleme de sănătate 

mintală din spitalele 

de psihiatrie aflate în 

subordinea 

Ministerului 

Sănătăţii 

mintală Asistență Socială (în continuare ANAS ), pentru anii 2018-2026, prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 893/2018.  

În contextul dezinstituționalizării și transformării instituțiilor rezidențiale 

de către ANAS și Centrele de plasament, au fost întreprinse următoarele: 

- au fost evaluați toți beneficiarii Centrelor de plasament, pentru a aprecia 

tipul de serviciu necesar pentru dezinstituționalizarea acestora; 

- au fost elaborate și aprobate noi regulamentele cadru privind organizarea 

și funcționarea Centrelor de plasament; 

- au fost elaborate și aprobate Grupurile de lucru privind examinarea 

cazurilor de plasament și de dezinstituționalizare, și regulamentelul de 

activitate; 

- au fost elaborate și aprobate Planurile de transformare a Centrelor de 

plasament, care stabilesc acțiunile necesare, precum și persoanele 

responsabile, costurile, etc., a procesului de transformare a instituțiilor din 

prestator de servicii rezidențiale în prestator de servicii sociale comunitare 

destinate persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale; 

- întru realizarea Planurilor de transformare și dezinstituționalizarea 

persoanelor cu dizabilități din Centrle de plasament și asigurarea unui trai 

independent în comunitate din mijloacele financiare ale acestora au fost 

procurate imobile și create servicii sociale „Locuință protejată”, ”Casă 

comunitară”  

4.3.2. Elaborarea metodologiei de 

reformare a serviciilor instituţionalizate 

de sănătate mintală  

4.3.3. Instituirea modelului asistat de 

integrare socială a persoanelor cu 

dizabilităţi mintale şi intelectuale 

Obiectivul 5. Sporirea nivelului de sensibilizare faţă de problemele de sănătate mintală şi mobilizarea comunităţii pentru  incluziunea 

socială a persoanelor cu probleme de sănătate mintală 

 

1. Promovarea sănătăţii 

mintale şi 

diminuarea 

fenomenului de 

stigmatizare în 

comunitate prin 

activităţi de 

informare şi 

susţinere 

5.1.1. Organizarea dialogurilor de politici 

la nivel regional şi naţional 

Cu ocazia Zilei internaționale a Sănătății mintale a fost organizată la 

Parlament masa rotundă cu genericul „Investiții sustenabile în domeniul 

sănătății mintale comunitare”, în data de 9 octombrie 2020. Evenimentul 

a avut drept scop prezentarea situației actuale din sistemul de sănătate 

mintală în Republica Moldova, mecanismul de finanțare și investițiile 

curente. Totodată, au fost discutate soluțiile de lungă durată pentru 

asigurarea accesului echitabil și calitativ al populației la serviciile 

comunitare de sănătate mintală. La ședință au participat membrii 

Comisiei Parlamentare Protecția Socială, Sănătate și Familie, oficiul de 

țară al OMS,  Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, 

Compania Națională de Asigurări în Medicină, personalități notorii din 

domeniul medical, alte persoane interesate. 

5.1.3. Furnizarea programelor de 

promovare a sănătăţii mintale în şcoli cu 

MSMPS de comun cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a fost 

elaborat și implementat un program  pentru dezvoltarea abilităților sociale 



includerea identificării problemelor 

afective şi combaterea agresivităţii 

și emoționale la copiii din clasele primare. Programul constă din 14 

module (împărțite în mod egal între abilități emoționale și abilități 

sociale), care sunt în curs de implementare în 10 școli primare din trei 

raioane  Orhei, Nisporeni și Leova (octombrie 2019 - aprilie 2020). 

5.1.4. Desfăşurarea campaniilor naţionale 

de comunicare privind beneficiile 

modelului comunitar al serviciilor de 

sănătate mintală şi de sensibilizare, 

informare în domeniul sănătăţii mintale 

Realizat. În cadrul atelierelor desfășurate în 20 de comunități din raioane 

Briceni, Edineț, Ungheni, Orhei, Criuleni, Ștefan Vodă, Taraclia, 

Vulcănești au fost  prezentate serviciile comunitare de sănătate mintală. 

866 de persoane - reprezentanți al APL, instituțiilor educaționale, sociale 

etc.,  au participat la ateliere. 

 

Cu suportul proiectului moldo-elvețian MENSANA  pentru CCSM: 

- au fost create pagini de Facebook, elaborate materiale promoționale 

cu informații actualizate cu privire la programul și contactele centrului, în 

deosebi important fiind accesibilitatea serviciilor pe timp de pandemie. ; 

- 3 sesiuni din programul de mentorat au fost dedicate comunicării și 

vizibilității (utilizarea unei terminologii adecvate de sănătate mintală în 

comunicarea publică, cum să vorbiți cu presa și cum să creați povești de 

succes); 

 

Cu ocazia Zilei mondiale de prevenire a suicidului (10 septembrie), au 

fost pregătite și distribuite materiale informaționale pentru centrele 

comunitare de sănătate mintală. A fost distribuit comunicatul de presă cu 

ultimele date statistice din domeniu a fost publicat un spot promoțional 

pentru prevenirea suicidului. 

 

 

Cu ocazia Zilei mondiale a sănătății mintale cu tematica ”Să protejăm 

sănătatea mintală: e timpul pentru investiții”  au fost elaborate spoturi 

video cu specialiști și beneficiari din centrele comunitare de sănătate 

mintală (Anenii Noi, Briceni, Sîngerei, Cimișlia) 

 

MENSANA Live - „Sănătatea mintală explicată simplu”, prima sesiune 

(9 iulie 2020): Conceptul implică un eveniment online cu participarea 

unei persoane cunoscută de publicul  local care are o discuție deschisă cu 

un expert în sănătate mintală despre diferite subiecte interesante pentru 

publicul persoanelor cu vârste cuprinse între 16 - 60 de ani (activ online). 

Sesiunea online live a adunat 28 000 de vizualizări pe Facebook, a avut 8 



 

 

 

 

 

 

 

 

parteneri de postare încrucișată și 3 parteneri media.  

 

Podcastul „Sunt bine” - Primul podcast despre sănătatea mintală în 

Republica Moldova. MENSANA este partenerul informațional al 

proiectului, oferind expertiză, informații și experți. 

2. Construirea unei 

atitudini echitabile şi 

integrarea 

comunitară a 

persoanelor cu 

probleme de sănătate 

mintală 

5.2.3. Implicarea beneficiarilor în 

activităţi comunitare de comunicare şi 

sensibilizare 

Realizat. 16 beneficiari au luat parte la elaborare și au permis publicarea 

istoriilor privind experiențele lor personale ca persoane cu probleme de 

sănătate mintală. Istoriile au fost publicate și mediatizate, inclusive în 

rețele.   

5.3.1. Instruirea reprezentanților mass-

media privind utilizarea unui limbaj 

nonstigmatizant 

Realizat. Pe parcursul 2020 MSMPS a abordat subiectul de sănătate 

mintală în 4 emisiuni TV, 23 articole online și 6 articole în presa scrisă. 

  

3. Monitorizarea 

respectării 

drepturilor 

persoanelor cu 

probleme de sănătate 

mintală de către 

mass-media 

5.3.2. Protecţia confidenţialităţii, a 

datelor cu caracter personal şi a 

integrităţii beneficiarilor serviciilor de 

sănătate mintală în articole scrise, 

fotografii, reportaje radio şi video 

În curs de realizare. A fost efectuat studiul privind abordarea problemelor 

de sănătate mintală în mass media, au fost studiate 5 site-uri online în 

perioada anilor 2013-2018. Rezultatele urmează a fi publicate în 2020. 

  


