
 
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 
 

SECŢIUNEA 1 

TITLUL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV: HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei 

naţionale pentru sănătatea mintală a copilului şi adolescentului 2015 – 2020  

SECŢIUNEA A 2-A 

MOTIVUL EMITERII ACTULUI NORMATIV  

1. Descrierea situaţiei 
actuale        

Sănătatea mintală a copiilor şi adolescenţilor reprezintă o 
prioritate la nivel european datorită incidenţei crescute a 
tulburărilor de sănătate mintală a copiilor şi adolescenţilor şi a 
consecinţelor determinate de nedepistarea la timp a acestor 
tulburări. Unul din cinci copii suferă de o problemă emoţională, 
de dezvoltare sau comportamentală, iar unul din opt are o 
tulburare mintală diagnosticată clinic. (WHO, 2004).                                        

Până în momentul de faţă comunitatea ştiinţifică a acumulat un 
volum critic de dovezi care susţin că sănătatea mintală este la 

fel de importantă ca și sănătatea fizică pentru dezvoltarea 
optimă a individului, pe tot parcursul vieţii sale (WHO, 2005). 
Sănătatea mintală s-a demonstrat a fi un parametru esenţial de 
care se leagă starea de bine a persoanei, capacitatea sa de 
învăţare, succesul şcolar/maturitatea şcolară, sănătatea în 

general. Se justifică astfel și este necesară, o evaluare holistică 

a copilului și adolescentului și o intervenţie multidisciplinară 
integrată interinstituţională prin crearea unui sistem de suport 

integrat - medical, educaţional și social. 
 

Serviciile de sănătate destinate copiilor şi adolescenţilor la risc 
sau cu tulburări de sănătate mintală integrate în reţeaua de 
servicii specializate alături de serviciile educaţionale şi serviciile 
de protecţie socială pot oferi o perspectivă unitară asupra 

obiectivelor de recuperare a copilului și adolescentului prin 

accesarea lor contribuind și la refacerea echilibrului grupului 
social în care respectivul trăieşte. 
 

Dezvoltarea serviciilor integrate destinate copiilor și 
adolescenţilor cu risc sau cu tulburări de sănătate mintală are la 

bază înţelegerea comună a faptului că pentru obținerea unei 
ameliorarări/recuperări optime a acestora intervenţia psihiatrică 

trebuie coroborată cu intervenții educaționale și sociale. 
Managementul de caz este serviciul care trebuie să coordoneze 
aceasta ameliorare/recuperare într-un mod adecvat prin 
asigurarea accesării de programe specifice, activităţi planificate, 

suport personal și familial. 
 

Prin programele specializate trebuie să fie consolidate abilităţile 
copilului şi adolescentului, abilităţi necesare pentru 
construirea/reconstruirea autonomiei personale, satisfacerea 

nevoii de a învăţa, de a locui, de a se angaja, socializa și 



dezvolta. Scopul acestor programe este creşterea calităţii vieţii 

copiilor şi adolescenților la risc sau cu tulburări de sănătate 
mintală prin reducerea riscului, vulnerabilităţii sau deficienţei 

psihice, creșterea adaptării sociale, asumarea de 
responsabilităţi în viaţa lor cotidiană şi implicarea acestora cât 
mai activ şi independent în viaţa socială. 

2. Schimbări preconizate                
Strategia Națională pentru Sănătatea Mintală a Copilului și 
Adolescentului 2015-2020 propune o dezvoltare a serviciilor de 
sănătate mintală, având următoarele obiective: 
- dezvoltarea serviciilor din centrele de sănătate mintală; 
- dezvoltarea în cadrul centrelor de sănătate mintală a 

serviciilor de evaluare și intervenție în sănătatea mintală a 
copiilor şi adolescenţilor; 

- dezvoltarea şi implementarea intervenţiilor educaţionale 
adresate copiilor cu tulburări de sănătate mintală în cadrul 
grădiniţelor, şcolilor şi unităţilor de deţinere pentru delincvenţi 
juvenili;  
- dezvoltarea serviciilor şi intervenţiilor complexe adresate 
copiilor cu tulburări severe de sănătate mintală, în cadrul 
instituţiilor care custodiază minori; 

- dezvoltarea serviciilor specializate în intervenţia în situaţii 

de criză în cadrul secţiilor și în unităţile de deţinere pentru 
delincvenţii juvenili/servicii de probaţiune.  
 

Strategia naţională pentru sănătatea mintală a copilului și 
adolescentului reprezintă un răspuns la problemele cu care se 

confruntă specialiştii în domeniul sănătăţii, educaţiei, justiţiei și 
protecţiei copilului pe de o parte, pe de altă parte, vine în 

întâmpinarea problemelor cu care se confruntă părinţii, copiii și 
adolescenţii expuşi diferitelor riscuri asociate tulburării de 
sănătate mintală. 
 

Strategia crează cadrul constituirii unui sistem integrat de 
servicii de sănătate mintală, de promovare, prevenire, 

identificare şi intervenție la nivel educaţional, la nivelul 
serviciilor de sănătate şi la nivelul serviciilor sociale. 

3. Alte informaţii (**)                 Nu este cazul 

SECŢIUNEA A 3-A 

IMPACTUL SOCIOECONOMIC AL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV           

1. Impactul 
macroeconomic     

 

1.1. Impactul asupra 
mediului concurenţial şi 
domeniului ajutoarelor de 
stat 

Prezentul proiect de act normativ nu are impact asupra 
acestui domeniu. 

2. Impactul asupra 
mediului de afaceri 

Prezentul proiect de act normativ nu are impact asupra 
mediului de afaceri. 

3. Impactul social                      Prevederile prezentului proiect de act normativ și ale planului 
de implementare menţionează faptul că serviciile de sănătate 



mintală pentru copil şi adolescent integrate în reţeaua de 
servicii specializate alături de serviciile educaţionale, 
serviciile de protecţie socială şi din justiţie vor putea facilita o 

privire unitară asupra obiectivelor de reabilitare a copilului și 
adolescentului printr-o abordare holistică și totodată vor 

contribui la refacerea echilibrului grupului social, familial și 
profesional în care respectivul trăieşte. 

4. Impactul asupra 
mediului (***)  

Nu este cazul 

5. Alte informaţii                      Nu este cazul 

SECŢIUNEA A 4-A 

IMPACTUL FINANCIAR ASUPRA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT, ATÂT PE 
TERMEN SCURT, PENTRU ANUL CURENT, CÂT ŞI PE TERMEN LUNG (PE 5 ANI)  

                                                                - mii lei -                                                                                                                                                                                                          

Indicatori Anul 
curent 

Următorii 4 ani Media pe 5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale 
veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din 
acesta: 

  (i) impozit pe profit 

  (ii) impozit pe venit 

b) bugete locale: 

  (i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor 
sociale de stat: 

  (i) contribuţii de 
asigurări           

- - - - - Nu este cazul 

 

2. Modificări ale 
cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din 
acesta: 

  (i) cheltuieli de personal 

  (ii) bunuri şi servicii 

b) bugete locale: 

  (i) cheltuieli de personal 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

Nu este cazul 

 

 

 

 

 

 

 



  (ii) bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor 
sociale de stat: 

  (i) cheltuieli de personal 

  (ii) bunuri şi servicii                

d) bugetul Fondului 
naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate: 

e) bugetul Ministerului 
Sănătăţii Publice - 
venituri proprii  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Impact financiar, plus / 
minus, din care: 

a) buget de stat                           
b) bugete locale                          

- - - - -  

Nu este cazul 

 

4. Propuneri pentru 
acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare                 

- - - - - Nu este cazul 

 

5. Propuneri pentru a 
compensa reducerea 
veniturilor bugetare                   

- - - - - Nu este cazul 

 

6. Calcule detaliate 
privind fundamentarea 
modificărilor veniturilor 
şi/sau cheltuielilor 
bugetare                               

- - - - - Nu este cazul 

 

7. Alte informaţii                             Nu este cazul 

SECŢIUNEA A 5-A 

EFECTELE PROIECTULUI DE ACT NORMATIV ASUPRA LEGISLAŢIEI ÎN VIGOARE            

1. Măsuri normative necesare 

pentru aplicarea prevederilor proiectului de 
act normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, ca urmare a 
intrării în vigoare a actului normativ; 

 

b) acte normative ce urmează a fi 
elaborate în vederea implementării 
noilor dispoziţii. 

  
 
 
 
 
Nu este cazul 
 
 
      
Hotărârea Guvernului nr.400/2014 pentru 
aprobarea pachetelor de servicii şi a 
Contractului-cadru care reglementează 
condiţiile acordării asistenţei medicale în 
cadrul sistemului de asigurări sociale de 

http://lege5.ro/Gratuit/gm4tonzrge/hotararea-nr-400-2014-pentru-aprobarea-pachetelor-de-servicii-si-a-contractului-cadru-care-reglementeaza-conditiile-acordarii-asistentei-medicale-in-cadrul-sistemului-de-asigurari-sociale-de-sanatate-


sănătate pentru anii 2014-2015 
Hotărârea Guvernului nr. 206/2015 
privind aprobarea programelor naţionale 
de sănătate pentru anii 2015 şi 2016 

1.1 Compatibilitatea proiectului de act 
normativ cu legislaţia în domeniul 
achiziţiilor publice 

Nu este cazul 
 

2. Conformitatea proiectului de act normativ 
cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor 
ce transpun prevederi comunitare        

 
Nu este cazul 
 

3. Măsuri normative necesare aplicării 
directe a actelor normative comunitare 

 
Nu este cazul 
 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene 

 
Nu este cazul 
 

5. Alte acte normative şi/sau documente 
internaţionale din care decurg angajamente 

 
Nu este cazul 
 

6. Alte informaţii 
Prezentul proiect de act normativ este în 

linie cu prevederile „Planului de Acțiune 
în Sănătate Mintală 2013-2020” 
document elaborat în 2013 de 
Organizaţia Mondială a Sănătăţii. 

SECŢIUNEA A 6-A 

CONSULTĂRILE EFECTUATE ÎN VEDEREA ELABORĂRII PROIECTULUI DE ACT 
NORMATIV    

1. Informaţii privind procesul de consultare 
cu organizaţii neguvernamentale, institute 
de cercetare şi alte organisme implicate              

 
 
Nu este cazul 
 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu 
care a avut loc consultarea, precum şi a 
modului în care activitatea acestor 
organizaţii este legată de obiectul 
proiectului de act normativ        

 
 
Nu este cazul 
 
 

3. Consultările organizate cu autorităţile 
administraţiei publice locale, în situaţia în 
care proiectul de act normativ are ca obiect 
activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile 
Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind 
procedura de consultare a structurilor 
asociative ale autorităţilor administraţiei 
publice locale la elaborarea proiectelor de 
acte normative     

A fost îndeplinită  procedura de 
consultare prevăzută de Hotărârea 
Guvernului nr. 521/2005, proiectul de act 
normativ fiind discutat cu reprezentanţi ai 
structurilor asociative. 

 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 
 
 



consiliilor interministeriale, în conformitate 
cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 
750/2005 privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente      

Nu este cazul 

 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ                                     
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării                                                     
c) Consiliul Economic şi Social                    
d) Consiliul Concurenţei                                
e) Curtea de Conturi              

Este necesar avizul Consiliului Legislativ. 

6. Alte informaţii Nu este cazul 

SECŢIUNEA A 7-A 

ACTIVITĂŢI DE INFORMARE PUBLICĂ PRIVIND ELABORAREA ŞI IMPLEMENTAREA 
PROIECTULUI DE ACT NORMATIV                                                

1. Informarea societăţii civile 
cu privire la necesitatea 
elaborării proiectului de act 
normativ       

S-au respectat prevederile Legii nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică.  

2. Informarea societăţii civile 
cu privire la eventualul 
impact asupra mediului în 
urma implementării 
proiectului de act normativ, 
precum şi efectele asupra 
sănătăţii şi securităţii 
cetăţenilor sau diversităţii 
biologice 

 

 

Nu este cazul 

3. Alte informaţii Nu este cazul 

SECŢIUNEA A 8-A 

MĂSURI DE IMPLEMENTARE                                                        

1. Măsurile de punere în 
aplicare a proiectului de act 
normativ de către autorităţile 
administraţiei publice 
centrale şi/sau locale - 
înfiinţarea unor noi 
organisme sau extinderea 
competenţelor instituţiilor 
existente           

 

Nu este cazul 

2. Alte informaţii                   Nu este cazul 

 
 



 
În acest sens, s-a elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea 
Strategiei naţionale pentru sănătatea mintală a copilului şi adolescentului 2015 – 
2020, pe care îl supunem spre adoptare. 
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