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                                                       ANEXA 
 
 
 

CALENDAR IMPLEMENTARE STRATEGIE 

3.2.1 Promovarea sănătăţii mintale a copilului şi adolescentului 

3.2.1.1 Conştientizarea populaţiei la nivel naţional cu privire la starea de bine a copiilor şi adolescenţilor şi a sănătăţii mintale a 

acestora 

 

ACTIVITĂŢI 
INSTITUŢII 

RESPONSABILE 
PARTENERI TERMEN BUGET 

Derularea de campanii naţionale, regionale şi locale 
de promovare a sănătăţii mintale a copilului şi 
adolescentului şi a dezvoltării socio-emoţionale a 
copiilor  prin  educarea  publicului  larg,  părinţilor  
şi familiilor prin mijloace de informare în masă 
(mass- media, pliante, postere). 

MECS MJ-ANP  
MS - CNSMLA 
ONG-uri 

2015-2020 PIN-URI  
Fonduri guvernamentale 
Fonduri structurale  
ONG 

Derularea de campanii naţionale, regionale şi locale 
privind  factorii de risc şi factorii protectori cu rol în 
sănătatea mintală a copiilor prin mijloace de 
informare în masă  (mass-media, pliante, postere). 

MECS 
MMFPSPV - ANPDC 

ONG-uri  
MAI  
MS 

  2015-2020 PIN-URI 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri structurale  
ONG 

Organizarea de seminarii educaţionale adresate 
părinţilor,   familiilor şi cadrelor didactice privind 
promovarea sănătăţii mintale a copiilor şi 
adolescenţilor în sistemul de educaţie coordonate şi 
susţinute de către  specialişti. 

MS  
MECS 

MMFPSPV 2015-2020 PNSM  
PIN-URI 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri structurale  
ONG 
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3.2.1.2 Promovarea şi dezvoltarea factorilor protectori ai sănătăţii mintale a copiilor şi a părinţilor acestora 
 

ACTIVITĂŢI 
INSTITUŢII 

RESPONSABILE 
PARTENERI TERMEN BUGET 

Organizarea de cursuri de formare în dezvoltare 
cognitivă, socială, emoţională, motorie şi de 
management comportamental pentru medicii de familie 
şi medicii pediatri.  Elaborarea unui curriculum de 
formare în psihiatrie pediatrică, psihologia copilului şi 
adolescentului şi consilierea părinţilor. 

MS MECS  
MMFPSPV - ANPDC 

2015-2020 PNSM 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri structurale  
ONG 

Organizarea de cursuri de formare în dezvoltare 
cognitivă, socială, emoţională, motorie şi management 
compor- tamental şi psihoeducaţia părinţilor pentru 
cadrele didactice, asistenţii maternali, consilierii şcolari, 
asistenţii sociali, asistenţii medicali, asistenţii medicali 
comunitari şi alte  categorii  de  profesionişti  care  intră  
în  contact  cu copilul. 

MS  
MECS 

MMFPSPV - ANPDC 

ONG-uri 
MJ-ANP 

  2015-2020 PNSM 
Fonduri guvernamentale 
Fonduri structurale  
ONG 

Organizarea de sesiuni de formare în psihologia copilului 
şi adolescentului pentru procurorii şi judecătorii 
specializaţi în soluţionarea cauzelor cu minori. 

Institutul Naţional 
al Magistraturii 

MJ/ANP 

MECS 
MS 

2015-2020 Fonduri guvernamentale 
Fonduri structurale  
 

Dezvoltarea modulelor de psihologie a copilului cu 
focalizare pe managementul comportamental, 
dezvoltarea competenţelor sociale şi emoţionale şi 
sănătatea mintală a copilului şi adolescentului din 
formarea iniţială a cadrelor didactice,  medicilor,  
asistentelor  medicale,  asistentelor medicale comunitare 
şi asistenţilor sociali. 

MECS MS  
Asociaţii profesionale 

2015-2020 Fonduri guvernamentale 
Fonduri structurale  
 

Crearea unor platforme de e-learning de informare şi 
consiliere a părinţilor, medicilor de familie şi cadrelor 
didactice cu scopul dobândirii abilităţilor necesare pentru 
susţinerea  dezvoltării  cognitive,  sociale,  emoţionale şi 
a managementului comportamental a copiilor şi 
adolescenţilor. 

MS  
MECS 

MMFPSPV - ANPDC 2015-2020 Fonduri guvernamentale 
Fonduri structurale  
ONG 

Elaborarea de proceduri şi politici de promovare a 
factorilor protectori şi reducerea factorilor de risc pentru 
sănătatea mintală în şcoală. 

MECS MS  
ONG-uri 

2015-2020 Fonduri guvernamentale 

Fonduri structurale 

ONG 
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INDICATORI 

- Număr campanii naţionale şi locale de promovare a sănătăţii mintale; 

- Număr de cadre didactice instruite în dezvoltarea cognitivă, socială, emoţională, motorie şi management comportamental al copiilor;  

- Număr   părinţi care au avut acces la servicii de informare, instruire şi consiliere a părinţilor; 

- Număr medici de familie şi medici pediatri formaţi în dezvoltarea cognitivă, socială, emoţională, motorie şi de management coportamental; 

- Număr de asistenţi sociali şi asistenţi maternale din sistemul de protecţie socială instruiţi; 

- Număr de asistenţi medicali şi asistenţi comunitari instruiţi; 

- Număr de procurări şi judecători instruiţi în psihologia copilului şi adolescentului. 

  

3.2.2 Dezvoltarea serviciilor de identificare timpurie adresate copiilor şi adolescenţilor cu risc de a dezvolta tulburări de sănătate 

mintală, serviciilor de identificare timpurie a dificultăţilor socio-emoţionale şi comportamentale şi a serviciilor de intervenţie timpurie  

3.2.2.1 Identificarea timpurie a copiilor şi adolescenţilor cu risc de a dezvolta tulburări de sănătate mintală  

 

ACTIVITĂŢI 
INSTITUŢII 

RESPONSABILE 
PARTENERI TERMEN BUGET 

Realizarea screnning-ului precoce al factorilor de risc 
cu rol în dezvoltarea tulburărilor de sănătate mintală 
la copil  la nivelul cabinetelor medicului de familie şi 
medicului pediatru (copii din familii cu risc în care 
este prezentă violenţa verbală şi fizică, abuzul de 
alcool şi consumul  de  substanţe  psihotrope,  boli  
psihice  şi somatice cronice ale părinţilor, familii 
dezorganizate, sărăcie extremă, copii cu boli somatice 
cronice, copii cu factori de risc individuali) 

MS MMFPSPV - ANPDC 2015-2020 Fonduri guvernamentale  

 

3.2.2.2 Identificarea timpurie a dificultăţilor socio-emoţionale şi comportamentale ale copiilor şi adolescenţilor 

 

ACTIVITĂŢI 
INSTITUŢII 

RESPONSABILE 
PARTENERI TERMEN BUGET 

Identificarea timpurie a dificultăţilor socio-emoţionale 
şi  comportamentale ale copiilor şi adolescenţilor la 
nivelul   cabinetelor medicului de familie şi al 
medicului pediatru. 
 

MS  2015-2020 Fonduri guvernamentale  

Identificarea timpurie a dificultăţilor socio-emoţionale 
şi  comportamentale  ale  copiilor  şi  adolescenţilor  

MECS  2015-2020 Fonduri guvernamentale 
Fonduri structurale  
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la nivelul  grădiniţelor şi şcolilor, cu sprijinul cadrelor 
didactice şi a consilierului şcolar, acţiune coordonată 
de către specialiştii Centrelor Judeţene de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională (CJRAE), respectiv a 
Centrului Muncipiului Bucureşti de   Resurse şi 
Asistenţă Educaţională (CMBRAE). 

ONG-uri 

 

3.2.2.3 Intervenţii precoce adresate copiilor cu dificultăţi socio-emoţionale şi comportamentale 
 

ACTIVITĂŢI 
INSTITUŢII 

RESPONSABILE 
PARTENERI TERMEN BUGET 

Crearea unui mecanism de intervenţie timpurie integrat 
adresat copiilor cu dificultăţi socio-emoţionale şi 
comportamentale, în care cadrele didactice, specialiştii din 
cadrul centrelor de sănătate mintală, specialiştii din cadrul  
serviciului public de asistenţă socială şi/sau DGASPC să 
acţioneze împreună. 

MS  
MECS 

MMFPSPV - ANPDC 

 2015-2020 Fonduri guvernamentale 
Fonduri structurale 

Organizarea de cursuri de formare în realizarea inter- 
venţiilor timpurii adresate copiilor cu dificultăţi socio-
emoţionale şi comportamentale validate ştiinţific adresate 
specialiştilor din sistemul sanitar, educaţional şi social. 

MS  
MECS 

MMFPSPV - ANPDC 

ONG-uri 2015-2020 Fonduri guvernamentale 
Fonduri structurale  
ONG-uri 

 

3.2.2.4 Identificarea şi intervenţia integrată timpurie adresate copiilor cu tulburare de spectru autist (TSA) 

 

ACTIVITĂŢI 
INSTITUŢII 

RESPONSABILE 
PARTENERI TERMEN BUGET 

Organizarea de cursuri de formare continuă în identificarea 
şi recunoaşterea timpurie a semnelor de risc pentru 
tulburarea de spectru autist (TSA) adresate medicilor  de  
familie, medicilor pediatri, asistenţilor medicali   
comunitari,  asistenţilor  sociali  şi  cadrelor didactice. 

MS  
 

MECS 
MMFPSPV - ANPDC 
ONG-uri 

2015-2020 Fonduri guvernamentale 
Fonduri structurale 
ONG-uri 

Realizarea screening-ului tulburării de spectru autist de 
către medicul de familie. 

MS  
CNAS 

ONG-uri 2015-2020 Fonduri guvernamentale  

Implementarea unui mecanism integrat de intervenţie 
pentru copiii cu tulburare de spectru autist. 

MS 
CNAS 

MECS 
MMFPSPV - ANPDC 

 Fonduri guvernamentale 
Fonduri structurale 
ONG-uri 
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3.2.2.5 Identificarea şi intervenţiile adresate psihopatologiei mamei şi psihopatologiei tulburarilor de sănătate mintală la sugar şi 

copilul mic 

 

ACTIVITĂŢI 
INSTITUŢII 

RESPONSABILE 
PARTENERI TERMEN BUGET 

Organizarea de cursuri de formare în depistarea şi 
managementul depresiei postpartum adresate specialiştilor 
din sistemul sanitar. 

MS  
 

ONG-uri 2015-2020 PNSM  
Fonduri structurale 
 

Organizarea de cursuri de formare în domeniul depistării şi 
managementului tulburărilor de sănătate mintală la sugar şi 
copilul mic pentru medicii de familie, asistentele de la 
cabinetul de medicină de familie, medicilor neonatologi şi 
asistente de neonatologie, medicilor pediatri şi asistente de 
pediatrie, precum şi pentru asistentele medicale comunitare 
şi asistenţii sociali de la nivelul SPAS şi DGASPC. 

MS  
 

ONG-uri 
MMFPSPV - ANPDC 

2015-2020 Fonduri structurale 
 

 

3.2.2.6 Prevenţia tulburărilor de anxietate şi a depresiei copiilor şi adolescenţilor la risc 

 

ACTIVITĂŢI 
INSTITUŢII 

RESPONSABILE 
PARTENERI TERMEN BUGET 

Organizarea de seminarii psihoeducaţionale adresate 
copiilor, adolescenţilor şi părinţilor la risc de a dezvolta 
depresie şi anxietate. 

 MECS 
 

ONG-uri 
MMFPSPV - ANPDC 
MS 

2015-2020 Fonduri guvernamentale 
Fonduri structurale 
ONG-uri 

 
3.2.2.7 Prevenţia şi intervenţiile timpurii în comportamentul agresiv fizic şi verbal 

 

ACTIVITĂŢI 
INSTITUŢII 

RESPONSABILE 
PARTENERI TERMEN BUGET 

Organizarea de sesiuni de formare în management 
comportamental adresate cadrelor didactice care să susţină   
dezvoltarea  socio-emoţională optimă a copilului. 

MECS  MS  
 ONG-uri 

2015-2020 Fonduri guvernamentale 
Fonduri structurale 
ONG-uri  

Organizarea de sesiuni educaţionale pentru reducerea 
agresivităţii şi bullying-ului adresate copiilor şi adoles-
cenţilor şi părinţilor acestora. 

MECS MS 
ONG-uri 
 

2015-2020 Fonduri guvernamentale 
Fonduri structurale 
ONG-uri  
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INDICATORI 
- Număr copii identificaţi cu risc de a dezvolta tulburări de sănătate mintală;  

- Număr părinţi care au avut acces la servicii de informare, educare şi consiliere;  

- Număr programe de promovare a sănătăţii mintale şi de prevenţie tulburărilor psihice adresate copiilor la risc;  

- Număr specialişti instruiţi din cadrul sistemului sanitar, educaţional şi social;  

- Număr copii depistaţi cu tulburare de spectru autist; 

- Număr copii depistaţi cu tulburări de sănătate mintală care au beneficiat de servicii de specialitate  integrate; 

- Număr specialişti instruiţi în depistarea şi managementul tulburărilor de sănătate mintală ale mamei, sugarului şi copilului mic; 

- Număr cadre didactice, copii şi adolescenţi instruiţi în management comportamental şi reducerea agresivităţii şi  bullying-ului.  
 
 
3.3 Dezvoltarea serviciilor de tratament şi intervenţii specializate, educaţionale şi psihologice adresate copiilor şi părinţilor cu 

tulburări de sănătate mintală  

3.3.1 Dezvoltarea serviciilor din centrele de sănătate mintală  

 

 

3.3.2 Dezvoltarea în cadrul centrelor de sănătate mintală a serviciilor de evaluare şi intervenţie în sănătatea mintală a copiilor şi 

adolescenţilor 

ACTIVITĂŢI 
INSTITUŢII 

RESPONSABILE 
PARTENERI TERMEN BUGET 

Elaborarea standardelor de servicii de tratament şi 
intervenţii specializate 

MS  2015-2020 Fonduri guvernamentale 
  

Stabilirea traseului copilului şi adolescentului în reteaua  de  
servicii specializate (servicii medicale, educaţionale,    
sociale, justiţie) şi formularea responsabilităţilor specifice 
ale fiecărui serviciu. 

MS 
MMFPSPV - ANPDC 

MECS 
MJ - ANP 

MS 
ONG-uri 

 

2015-2020 Fonduri guvernamentale 
  

ACTIVITĂŢI 
INSTITUŢII 

RESPONSABILE 
PARTENERI TERMEN BUGET 

Instruirea  echipei  multidisciplinare  din  centrele  de 
sănătate   mintală   în   implementarea   intervenţiilor 
validate  ştiinţific  în  tulburările  de  sănătate  mintală 
adresate copilului şi părinţilor acestuia. 

MS ONG-uri 
 

2015-2020 PNSM  
Fonduri structurale 
 

Dezvoltarea serviciilor de consiliere şi psihoterapie a 
părinţilor  ai  căror  copii  au  o  tulburare  de  sănătate 
mintală. 

MS 
 

ONG-uri 
 

2015-2020 PNSM  
Fonduri structurale 

 

Dotarea centrelor de sănătate mintală cu instrumente 
validate ştiinţific de evaluare şi intervenţii specializate. 

MS   PNSM 
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3.3.3 Dezvoltarea şi implementarea intervenţiilor educaţionale adresate copiilor cu tulburări de sănătate mintală, în cadrul grădiniţelor, 

şcolilor şi unităţilor de deţinere pentru delincvenţii juvenili 

 

 

3.3.4 Dezvoltarea serviciilor şi intervenţiilor complexe adresate copiilor cu tulburări severe de sănătate mintală, dezvoltate în cadrul 

instituţiilor care custodiază minori 

 

 

 

ACTIVITĂŢI 
INSTITUŢII 

RESPONSABILE 
PARTENERI TERMEN BUGET 

Organizarea unor sesiuni de formare a educatorilor, profesorilor, 
consilierilor şcolari şi consilierilor de probaţiune în recunoaşterea 
tulburărilor de sănătate mintală  a copilului şi în intervenţiile 
educaţionale adresate acestor copii la clasă sau grupă/colectiv. 

MECS  
MJ-ANP 

 MS  
 

2015-2020 Fonduri guvernamentale 
Fonduri structurale 
 

Dezvoltarea serviciilor de intervenţie educaţională în tulburări de 
sănătate mintală din cadrul grădiniţelor şi şcolilor, al instituţiilor care 
custodiază minori care au săvârşit infracţiuni coordonate de către 
specialiştii centrelor de asistenţă psihopedagogică. 

MJ-ANP 
MMFPSPV - ANPDC 

MECS 

MS 
 

2015-2020 Fonduri guvernamentale 
Fonduri structurale 
 

Dotarea cabinetelor din cadrul gradiniţelor şi şcolilor, respectiv a 
unităţilor de deţinere pentru delincvenţii juvenili cu instrumente 
validate ştiinţific de evaluare şi intervenţie. 

MECS 
MJ-ANP 

  Fonduri guvernamentale 
Fonduri structurale 
 

ACTIVITĂŢI 
INSTITUŢII 

RESPONSABILE 
PARTENERI TERMEN BUGET 

Implementarea procedurilor de management a compor-tamentului 
agresiv şi violent de către toţi angajaţii instituţiilor care custodiază 
minori. 

MJ - ANP   2015-2020 Fonduri guvernamentale 
Fonduri structurale 
 

Elaborarea standardelor de servicii pentru asistenţa psihiatrică acordată 
minorilor care au săvârşit fapte penale. 

MJ - ANP  MS 
 

2015-2020 Fonduri guvernamentale 
Fonduri structurale 
  



 8 

 

3.4. Dezvoltarea serviciilor specializate în intervenţia în situaţii de criză în cadrul secţiilor şi în unităţile de deţinere pentru 

delincvenţii juvenili/servicii de probaţiune 
 

 
 
 
 

INDICATORI  
- Număr servicii de evaluare complexă: psihiatrică, psihologică, logopedică, educaţională care funţionează la standardele de calitate 

elaborate de către instituţiile responsabile;  
- Număr servicii specializate în intervenţii validate ştiinţific pentru copiii cu tulburări de sănătate mintală;  

- Număr echipe de intervenţie în criză care funcţionează la nivelul standardelor elaborate de către instituţiile responsabile. 

 

ACTIVITĂŢI 
INSTITUŢII 

RESPONSABILE 
PARTENERI TERMEN BUGET 

Formarea unor echipe specializate în intervenţia în situaţii de criză. MJ - ANP  MS 
 

2015-2020 Fonduri guvernamentale 
Fonduri structurale 

Organizarea unor sesiuni de formare a specialiştilor din cadrul 
echipelor de intervenţie. 

MJ - ANP  MS 
 

2015-2020 Fonduri guvernamentale 
Fonduri structurale 


