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LANSAREA PROIECTULUI CU TITLUL 

„Creșterea competențelor profesionale ale personalului medical 

 implicat în depistarea tulburărilor afective și prevenția comportamentului suicidar” 

 
 Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog - CNSMLA, în calitate de 
Beneficiar, în parteneriat cu ASOCIATIA ROMANA DE PSIHIATRIE SI PSIHOTERAPIE - ARPP 
anunță lansarea proiectului cu titlul Creșterea competențelor profesionale ale personalului 
medical implicat în depistarea tulburărilor afective și prevenția comportamentului 
suicidar cod MySmis 111477.  

Obiectivul general al propunerii de proiect consta in imbunatatirea nivelului de 
sanatate al populatiei, cresterea calitatii serviciilor medicale oferite catre populatie, in 
special in cele 7 regiuni mai putin dezvoltate ale Romaniei, prin cresterea nivelului 
competentelor profesionale ale personalului angajat ii sistemul public de sanatate mintala, 
in conformitate cu prevederile Programului National de Sanatate Mintala, prin participarea 
la cursuri de formare profesionala si schimburi de experienta si bune practici. 

Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 36 de luni, în intervalul 27 decembrie 2017 – 
26 decembrie 2020, iar principalele rezultate  preconizate sunt: 

- 3 programe de formare cu credite EMC  
- 1 program de formare cu credite COPSI  
- 6 curricule de formare realizate 
- 900 persoane (psihiatri (204), asistenti medicali (636), psihologi (60)) cu competențe 

profesionale îmbunătățite; Din cele 900 de persoane angajate in sistemul public de 
sanatate mintala, 90 de persoane, respectiv 10% vor fi din regiunea Bucuresti Ilfov iar 810 
persoane, respectiv 90% vor fi din din celelalte regiuni ale Romaniei (Sud-Muntenia, Sud-
Est, Sud-Vest, Centru, Nord-Est, Nord-Vest si Vest). 

- 6 ghiduri si proceduri/protocoale actualizate, referitoare la modalitatea de abordare a 
bolnavilor, realizate la nivel national, la standarde europene, in vederea aplicarii unitare 
lanivelul tuturor institutiilor publice de santate din România; 

- 200 de structuri de sanatate mintala din sistemul public national informate asupra aplicarii 
noilor standarde unitare prin intermediul ghidurilor/procedurilor/protocoalelor 
elaborate. 
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Valoarea totală a proiectului este de 8.942.69,.34 lei, din care 7.550.791,72 lei 
contribuția Uniunii Europene, 279.496,17 lei contribuția din bugetul național și 1.112.403,45 
lei contribuția CNSMLA. 
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Responsabil Persoana de contact Telefoane E-mail 

CNSMLA Adriana Tran 0740202064 proiecte.cnsmla@gmail.com 

    

ARPP" Stefan Roman 0723199213 secretariat.arpp@gmail.com  


