
Denumire program an 2014 an 2015 an 2016 an 2017 an 2018 an 2019 an 2020 an 2021

4. Programe naţionale privind bolile netransmisibile; 0 260 430 130 174 39 40 47
4.2 Programul  national de sanatate  mintala si profilaxie in 
patologia psihiatrica 0 260 430 130 174 39 40 47

 4.2.2. Promovarea sănătăţii mintale la locurile de muncă: 0 40 50 30 74 39 40 47
4.2.2.1. dezvoltarea activităţilor de terapie ocupaţională în vederea
favorizării măsurilor de recrutare, menţinere sau reabilitare şi
reinserţia profesională a persoanelor cu tulburări de sănătate
mintală; 0 40 50 30 74 39 40 47
4.2.3. Asigurarea accesului la programe de sănătate mintală 
specifice pentru copii şi adolescenţi 0 220 380 100 100 0 0 0
4.2.3.1. organizarea şi desfăşurarea unui program de instruire
destinat părinţilor în vederea dezvoltării abilităţilor sociale şi
emoţionale ale copiilor; 0 100 100 100 100 0 0 0
4.2.3.2. organizarea şi desfăşurarea unui program de instruire a 
consilierilor şcolari din sistemul educaţional în vederea depistării 
precoce şi intervenţiei în cazul tulburărilor de dezvoltare pentru copii 
şi adolescenţi 0 120 238 0 0 0 0 0
    4.4. Depistarea precoce a tulburărilor mintale determinate de 
abuzul de alcool prin organizarea şi desfăşurarea unui program - 
pilot: 0 0 42 0 0 0 0 0
6. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului                  32 56 81 10 10 15 15 15

    2. Subprogramul de sănătate a copilului;        2.6. prevenirea 
complicaţiilor, prin diagnostic precoce, al unor afectiuni neuropsihice 
cronice la copil: epilepsia, paraliziile cerebrale, întârzierile 
neuropsihomotorii de cauze multifactoriale 32 56 81 10 10 15 15 15
Total programe 32 316 511 140 184 54 55 62

Finantare (mii lei)



Buget (mii lei)
Denumire program an 2022

VIII. Programul naţional de sănătate mintală şi profilaxie în patologia 
psihiatrică 48

1.Activitate implementată pentru promovarea sănătăţii mintale prin terapie 
ocupaţională de care beneficiază persoanele cu tulburări de sănătate mintală 
aflate sub observaţie şi tratament specific 48

XIII. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului 15

1. Subprogramul de nutriţie şi sănătate a copilului - Prevenirea complicaţiilor, 
prin diagnostic precoce şi monitorizare a epilepsiei şi a manifestărilor 
paroxistice non-epileptice la copil  15

63


