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Ziua mondială a sănătății mintale 

 

Ziua mondială a sănătații mintale a fost stabilită în anul 1992 de către Federația Mondială 

pentru Sănătate Mintală (World Federation for Mental Health – WFMH), prilej prin care, aduce 

în atenţia opinei publice mondiale o problemă de sănătate publică prioritară.  

Sănătatea mintală este o componentă a sănătăţii prin care fiecare dintre noi îşi realizează 

potenţialul intelectual, afectiv şi relational. 
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Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) este o organizație 

neguvernamentală din Republica Moldova care promovează schimbările democratice și 

contribuie la atingerea standardelor internaționale privind drepturile omului, oferind spațiu 

și instrumente pentru reforme legale și instituționale pentru bunăstarea fiecărui individ și a 

societății în ansamblu. 

Prin urmare, unul din domenii prioritare de intervenție ale IDOM este monitorizarea, 

apărarea și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale de la instituțiile 

psihiatrice și psihoneurologice. 

În luna martie curent, Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova a semnat un 

Memorandum de Înțelegere cu Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei, în vederea 

susținerii în executarea unor obiective prevăzute de Capitolul IX, pct. C din Programul de 

activitate al Guvernului RM pentru anii 2016-2018, dedicate drepturilor persoanelor cu 

dizabilități. 

Recent, Avocatul Valerian Mămăligă din cadrul Programului de Advocacy și Litigare al 

IDOM, în colaborare cu organizația Keystone Moldova - a ajutat încă un tânăr de 28 ani, 

cu dizabilități psihosociale, să-și redobândească capacitatea legală. 

La vârsta de 23 ani, acest tânăr a fost declarat prin hotărîre judecătorească persoană incapabilă, 

fiind lipsit, astfel, de dreptul de a lua decizii pentru sine, inclusiv dreptul de a întemeia o familie, 

dreptul la viaţă intimă, familială şi privată, dreptul de a nu fi supus discriminării pe bază de 

dizabilitate, dreptul la ocrotirea sănătăţii, dreptul de a gestiona propriile venituri ş.a. 

Judecătoria Hîncești a emis la data de 6 octombrie current hotărîrea de declarare a 

persoanei capabile, oferindu-i astfel oportunitatea de a trăi o viață împlinită și 

independentă, în condiții de demnitate și egalitate cu toți. 

 

 

Anexată, găsiți Hotărârea Judecătorească pe acest caz. 

 

 

 


