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Sumar executiv 
 

 

Introducere 
 

 

Este clar că accesul tuturor segmentelor de populaţie din Moldova la contraceptivele moderne 
trebuie să fie îmbunătăţit. Utilizarea contraceptivelor a scăzut în ultimii 20 de ani, de la puțin 
peste jumătate dintre femeile căsătorite, la 42%. Necesităţile nesatisfăcute pentru contracepţia 
modernă au crescut în acest răstimp, nivelul lor fiind de 27% sau chiar mai mare – de 35%, dacă 
sunt luate în considerare toate femeile de vârstă fertilă1.Cele 27% și 35% de necesități 
nesatisfăcute reprezintă estimări, în cazul cărora se aplică definiţia pe care Centrul american 
pentru controlul și prevenirea bolilor (CDC) o foloseşte în studiile privind sănătatea reproductivă 
(după cum este explicat la paginile 18-20 din prezentul raport), și au la bază datele din Studiul de 
Indicatori Multipli în Cuiburi (MICS), realizat în anul 2012, precum și datele oferite de Centrul de 
Cercetări Demografice.  
 

Prevenirea sarcinilor neplanificate trebuie să reprezinte o prioritate în societățile moderne, iar 
abilitarea persoanelor să decidă asupra numărului de copii pe care îi doresc, a intervalului dintre 
sarcini şi a momentului când vor să aibă copii – este un drept fundamental. Abilitarea, angajarea 
în câmpul muncii și integrarea femeilor sunt elemente esenţiale pentru bunăstarea femeilor și a 
societăţii în ansamblu, în special în climatul economic actual. Prin urmare, este foarte important 
ca factorii de decizie și autorităţile competente să includă alegerea contracepției moderne ca o 
componentă principală a politicilor integrate în domeniul sănătăţii sexuale și reproductive. 
 

Există implicaţii de cost importante în ceea ce priveşte oferirea de servicii de contracepție 
numărului tot mai mare de femei, care au nevoie de contraceptive moderne, și oferirea de 
servicii complete și de înaltă calitate tuturor utilizatorilor. Totodată, banii cheltuiţi pe serviciile 
de contracepție, pentru a ajuta femeile să evite sarcinile neplanificate, prezintă mari avantaje 
asupra sănătăţii, avantaje sociale și economice pentru femei, familii și societate, și au ca rezultat 
economii nete pentru sistemul de sănătate. 
 

În urma acestei analize de segmentare a pieței contraceptivelor moderne în Republica Moldova 
s-a demonstrat că piața este împărțită în mai multe segmente. Majoritatea femeilor de vârstă 
fertilă nu au „capacitatea de plată” pentru contraceptive. Comparativ cu segmentul celor mai 
înstărite femei de vârstă fertilă – 20%, care își permit majoritatea tipurilor de contraceptive, 
segmentul celor mai sărace – 40% – pot să-și permită să procure doar cele mai ieftine dispozitive 
intrauterine, iar segmentele de mijloc – o gamă foarte limitată de contraceptive. 
 

Pentru a răspunde diverselor cerințe ale acestor segmente diferite, este necesar să abordăm 
întreaga piață a contraceptivelor moderne. Sectorul comercial trebuie să se concentreze pe 
comercializarea contraceptivelor pentru segmentul cel mai înstărit al populaţiei, iar Compania 
Națională de Asigurări în Medicină trebuie să aibă în vedere includerea unui număr de 
contraceptive moderne pe lista medicamentelor compensate. Cele mai sărace 40% din 

                                                           
1 A se vedea, date tabelare speciale de la Centrul Naţional de Sănătate Publică al Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova, Fondul 
Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), oferite UNFPA de către Centrul de Cercetări Demografice. Studiu de Indicatori Multipli în Cuiburi: 
Republica Moldova, 2012, Raport final. Chișinău, Republica Moldova, 2014. 
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segmentul populaţiei vulnerabile trebuie să beneficieze de o gamă redusă de contraceptive 
oferite „gratuit” de către Ministerul Sănătății, ca parte a unui program naţional. 
 

Abordarea întregii pieţe, faţă de furnizarea contraceptivelor moderne, necesită acţiuni 
coordonate din partea sectorului public (în special din partea Ministerului Sănătăţii și a Direcţiei 
Medicamente și Dispozitive Medicale din cadrul acestuia, precum și din partea Ministerului 
Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei), organizaţiilor naţionale (în special din partea Companiei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate), organizaţiilor neguvernamentale (cum ar fi Centrul de 
Instruire în Domeniul Sănătăţii Reproductive), companiilor farmaceutice (printre care Bayer 
Pharmaceuticals, JV „RihPanGalFarma” Ltd. și Societatea pe Acțiuni „MoldFarm”), angrosiștilor 
farmaceutici (de exemplu Sanfarm-Prim S.A.), farmaciilor comerciale (cum ar fi Felicia, 
Hippocrates, Farmacia Familiei și Odeon).Un număr important de instituţii de învățământ 
universitar, postuniversitar și continuu în domeniul medicinii și farmaciei (în special 
Departamentele Obstetrică şi ginecologie, Departamentul Medicină de familie, Centrul 
Universitar de Simulare în Instruirea Medicală din cadrul Universităţii de Stat de Medicină și 
Farmacie „Nicolae Testemițanu”) joacă un rol crucial la îmbunătăţirea serviciilor de planificare 
familială. 
 

Guvernul (Ministerul Sănătăţii) trebuie să stabilească de urgență un grup tehnic statutar în 
vederea elaborării unui plan pentru tranziția treptată a țării către abordarea întregii piețe, 
pentru furnizarea de contraceptive moderne. 
 

Recomandări privind aspecte specifice ale furnizării de contraceptive 
moderne 
 

 

După o analiză a situaţiei referitoare la disponibilitatea contraceptivelor și mai ales a 

segmentării pieței din ţară, au fost făcute următoarele recomandări: 
 

 Trebuie luate măsuri pentru a vedea modul în care cele două contraceptive pe termen 
lung (injecţia cu acetat de medroxiprogesteron și fie o tijă etonogestrel implant, fie două 
tije levonorgestrel implant) pot să fie înregistrate în țară, iar o companie farmaceutică 
comercială să fie încurajată să le importe și să le comercializeze. Aceste contraceptive 
trebuie, bineînțeles, să fie puse la dispoziție prin intermediul Programului național 
privind sănătatea și drepturile sexuale și reproductive pentru anii 2018-2022 al 
Ministerului Sănătăţii. Va fi necesară susţinerea programelor de formare pentru medicii 
de familie și ginecologi în inserarea și înlăturarea implanturilor hormonale. 

 Trebuie făcută o reprezentare Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină în vederea 
examinării posibilităţii de a introduce un număr limitat de contraceptive moderne pe 
lista eligibilă pentru compensare, de ex. Microgynon® – Bayer (30 mcg ethinylestradiol și 
150 levonorgestrel) și Regulon® – Gedeon Richter (ethinylestradiol 0,03 mg, desogestrel 
0,15 mg), și, eventual, un contraceptiv de urgență (levonorgestrel 1,5 mg) și un dispozitiv 
intrauterin Copper T. Când în țară va fi înregistrat acetatul de medroxiprogesteron și 
implanturile hormonale, atunci ele trebuie incluse, de asemenea, în lista 
medicamentelor compensate de CNAM. Includerea contraceptivelor moderne în lista 
medicamentelor compensate de CNAM ar ușura accesul segmentelor de mijloc ale 
populaţiei la contraceptive.  

 Trebuie să aibă loc discuţii cu reprezentanţii companiilor comerciale, cu importatorii și 
angrosiștii de contraceptive și cu farmaciile comerciale în vederea comercializării și 
promovării contraceptivelor hormonale combinate mai ieftine. Acest lucru ar ajuta 
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segmentele mai bogate ale populației să-și permită să procure, dacă doresc, 
contraceptive moderne. 

 Iniţiativele de educaţie continuă, care implică medicii de familie și ginecologii, trebuie să 
fie îmbunătăţite și să fie bazate pe dovezi obiective, referitoare la diferite tipuri de 
combinări hormonale, și pe absența oricărei diferenţe semnificative din punct de vedere 
clinic între ele. 
 

 Proiectul PNSDSR pentru anii 2018-2022 este un progres semnificativ și pe termen lung, 
pentru care Guvernul merită toată lauda. Acesta include un plan de acțiuni, un cadru de 

monitorizare și evaluare și costuri înscrise în buget, iar Ministerul Sănătăţii trebuie să 
urmărească implementarea sa după aprobare. Acest lucru trebuie să includă dobândirea 
de experienţă în estimare, procurare, distribuire și monitorizarea implementări. 
Stabilirea unui sistem informaţional de management al logisticii contraceptivelor este 
esențială pentru eficienţa programului. Proiectul Programului naţional privind sănătatea 
sexuală și reproductivă include un buget estimat, cu o linie bugetară separată pentru 

procurarea de contraceptive moderne pentru grupurile vulnerabile – echivalentul a 300 000 
de euro pe an. După aprobarea de către Guvern, suma respectivă va fi disponibilă din 
bugetul de stat pentru procurarea contraceptivelor moderne în perioada 2018-2022. 
Potrivit estimărilor reflectare în tabelul 7 din acest raport – cele 300 000 de euro pe an 
nu vor acoperi necesităţile tuturor persoanelor din cele şapte categorii de grupuri 
vulnerabile, însă la etapa iniţială se merită să se înceapă cel puţin cu 300 000 de euro pe 
an – sumă alocată pentru procurarea contraceptivelor moderne pentru grupurile 
vulnerabile. După stabilirea și buna funcţionare a sistemului informaţional de 
management al logisticii contraceptivelor, se poate încerca să se depună eforturi pentru 
mărirea alocației bugetare pentru procurarea, din bugetul de stat, a contraceptivelor 
moderne pentru grupurile vulnerabile. 

 Va fi necesară organizarea unei campanii de informare, educare și comunicare pentru a 
explica obiectivele Programului naţional privind sănătatea și drepturile sexuale și 
reproductive pentru anii 2018-2022, cine (grupurile vulnerabile) va avea dreptul la 
contraceptivele gratuite și unde vor fi disponibile acestea. Această campanie trebuie să 
includă broşuri și afişe, care să fie afişate la instituţiile MS corespunzătoare. 

 Ulterior, ar putea fi luată în considerare stabilirea unui program de marketing social 
pentru prezervative sau chiar pentru o pilulă contraceptivă orală. Pentru ca acest lucru 
să aibă loc, mai întâi ar fi utilă aranjarea unei vizite la programul de marketing social din 
România2. 

 Va fi importantă monitorizarea implementării abordării a întregii piețe pentru a evalua 
dacă aceasta își atinge obiectivele. Evaluarea ar putea include efectuarea unor studii 
periodice pentru a vedea cine primeşte contraceptive, din care fonduri sunt acoperite 
cheltuielile și dacă ele sunt acoperite din schema de compensare de CNAM, dacă sunt 
oferite gratuit prin intermediul PNSDSR sau dacă sunt procurate. Ultimul Studiu de 
Indicatori Multipli în Cuiburi a fost realizat în anul 2012 și, aparent, încă nu s-a luat o 
decizie cu privire la data când va fi realizat un alt MICS sau dacă se va realiza un astfel de 
studiu, însă există sugestia că acesta ar putea fi înlocuit cu un mini-MICS. Nu este clar ce 
ar putea să acopere acest studiu, însă este important, în cazul în care va fi realizat unul, 
să conţină întrebări privind utilizarea contraceptivelor, necesităţile nesatisfăcute, 
livrarea și sursa contraceptivelor. 

                                                           
2Pentru descrierea programului de marketing social din România, a se vedea http://www.psi.ro/who-we-are/technical-expertise/product-
social-marketing/http://www.psi.org/wp-content/uploads/drupal/sites/default/files/publication_files/romania-familyplanning.pdf PSI 
Romania poate oferi și asistență tehnică, a se vedea http://www.psi.ro/who-we-are/technical-expertise/ 

http://www.psi.ro/who-we-are/technical-expertise/product-social-marketing/
http://www.psi.ro/who-we-are/technical-expertise/product-social-marketing/
http://www.psi.org/wp-content/uploads/drupal/sites/default/files/publication_files/romania-familyplanning.pdf
http://www.psi.ro/who-we-are/technical-expertise/
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Activităţi pe care UNFPA le-ar putea lua în considerare pentru 
sprijinirea Guvernului în vederea îmbunătăţirii planificării familiale 
 

Se sugerează că UNFPA ar putea lua în considerare acordarea de asistenţă pentru: 
elaborarea protocoalelor standard de îngrijire (bazate pe criteriile medicale de eligibilitate 
pentru utilizarea contraceptivelor ale OMS3) și a unei foi cu algoritmi pentru medicii de 
familie pentru diferite contraceptive – în limbile română și rusă; oferirea de instruiri cu 
privire la estimarea necesităţilor de contraceptive; oferirea de instruiri cu privire la crearea și 
administrarea unui sistem informaţional de management al logisticii contraceptivelor 
(SIML); oferirea de educaţie continuă în tehnologia contraceptivă modernă; oferirea de 
instruiri cu privire la inserția DIU și folosirea implanturilor; elaborarea, tipărirea și 
distribuirea posterelor informative prin care să fie explicate criteriile de eligibilitate pentru 
anumite contraceptive în cadrul CNAM și pentru persoanele vulnerabile în cadrul 
Programului naţional privind SDSR pentru anii 2018-2022 al MS.  

Analiza de segmentare a pieţei contraceptivelor moderne în 
Republica Moldova 

Termeni de referință pentru consultanţă 
 

În această consultanţă nu este prezentată o analiză amplă a aspectelor legate de istoria recentă 

a preocupărilor legate de sănătatea reproductivă în Republica Moldova, întrucât acest lucru s-a 

făcut recent cu alte ocazii 4 .Totuşi, sunt analizate principalele probleme care afectează 

disponibilitatea și utilizarea contraceptivelor moderne.  

 

În acest raport este vizată analiza segmentării pieței contraceptivelor moderne din țară. 

Raportul are următoarele scopuri: 
 

1. prezentarea unei imagini de ansamblu a dovezilor privind disponibilitatea pe piaţa naţională 
a contraceptivelor moderne și a metodelor contraceptive combinate; 
 

2. prezentarea unei analize a accesului, preferinţelor și utilizarea contraceptivelor moderne de 
către diferite segmente de populaţie (segmentare după vârstă, mediu de reședință/loc de 
trai, studii, chintila de bunăstare/de venit), precum și evidențierea factorilor care determină 
consumul și necesităţile nesatisfăcute; 

 

                                                           
3OMS. Criteriile medicale de eligibilitate pentru utilizarea contraceptivelor. Ediţia a 5-a, 2015. Geneva: OMS, 2015. 
4 A se vedea: OMS: Evaluarea structurii și prestării serviciilor de asistenţă medicală primară în Republica Moldova. Un proiect pe bază de 

sondaj. Asistența medicală primară în regiunea europeană a OMS. Republica Moldova, Seria de lucrări în domeniul politicilor de sănătate 

Nr. 5. Copenhaga: Biroul Regional OMS pentru Europa, 2012;  

Koo B, Stratila M, Ciubotaru V. Raport de evaluare finală a Strategiei Naţionale a Sănătăţii Reproducerii 2005-2015 în Republica Moldova. 

Chişinău: MS, 2015; El-Fiki M. Securitatea produselor de sănătate reproductivă. Analiza situaţională în Republica Moldova. Chișinău: Oficiul 

de țară al UNFPA, octombrie 2016; Centrul de Cercetări Demografice. Analiza Situației Populației în Republica Moldova. Chișinău: UNFPA, 

2016; Guvernul Republicii Moldova. Programul naţional privind sănătatea și drepturile sexuale și reproductive pentru anii 2018-2022. 

Proiect. Chișinău: nicio dată.  
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3. prezentarea unei analize a capacității și disponibilității diferitor segmente de populaţie de a 
plăti pentru contraceptivele moderne aflate în comercializare; 

 

4. recomandarea de intervenţii pentru satisfacerea necesităţilor pentru contraceptivele 
moderne ale diferitor segmente de populaţie, în special ale celor mai vulnerabile grupuri, 
precum și ale altor segmente dezavantajate; 

 

5. elaborarea unei foi de parcurs pentru punerea în aplicare a abordării a întregii piețe, care să 
vizeze toți actorii principali (sectorul public, marketingul social și sectorul comercial), cu 
scopul de a asigura o furnizare continuă a spectrului de produse moderne de planificare 
familială (PF) în Republica Moldova, satisfăcând necesităţile tuturor segmentelor de 
populaţiei și, în special, ale celor mai vulnerabile grupuri; 

 

6. definirea provocărilor anticipate și a posibilelor răspunsuri în timpul trecerii la abordarea 
întregii piețe și în timpul punerii acesteia în aplicare. 

 
 

Metode 
 

În cadrul evaluării au fost folosite diverse metode pentru a obţine o imagine realistă a situaţiei 
privind segmentarea pieţei contraceptivelor moderne din ţară. 
 

Metodele folosite au constat din câteva studii și analize ale informaţiilor existente. La final, 
informațiile au fost compilate și analizate astfel: 
 

 Au fost analizate datele privind disponibilitatea diferitor contraceptive.  

 Au fost căutate informaţii existente privind perspectivele clienţilor și ale furnizorilor, 
legate de necesitatea și accesul la contraceptivele moderne. 

 Au fost examinate informaţiile disponibile din studii: privind utilizarea unei game de 
contraceptive (contraceptive hormonale orale combinate, DIU, prezervative masculine, 
spray-uri vaginale și diafragme) de către diferite segmente de populaţie (nivelul de 
bunăstare; mediul de reședință – rural/urban și regiunile; și nivelul de studii). 

 Au fost realizate sondaje pentru a obține informaţii despre preţurile percepute pentru 
contraceptivele moderne. Aceste informaţii au fost obţinute din sondajele realizate în 
farmacii și în alte puncte de vânzare unde are loc comercializarea contraceptivelor. 

 Au fost efectuate analize și estimări ale „capacităţii de plată” și ale „disponibilităţii de 
plată” ale diferitor chintile de venit (segmente) ale populaţiei. 
 

Au avut loc mai multe întrevederi cu o serie de părţi interesate principale din regiuni, oraşe și 
raioane, și au fost vizitate mai multe instituţii de asistenţă medicală. Cel mai important este 
faptul că au fost vizitate peste 20 de farmacii din diferite părți ale țării pentru obţinerea datelor 
privind disponibilitatea și preţurile în farmacii ale contraceptivelor moderne. Au avut loc 
interviuri cu farmaciştii, iar preţurile percepute pentru o serie de contraceptive au fost 
înregistrate pentru a analiza variaţiile preţurilor și „capacitatea de plată” (pentru programul 
vizitelor, a se Anexă 1). 
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Context 
 

Introducere – contextul țării 
 

Moldova (Figura 1) este o fostă republică sovietică, devenind independentă la 2 martie 1992, 

atunci când a câștigat și statutul de stat membru al Organizaţiei Naţiunilor Unite. La 27 august 

1991, țara și-a declarat independența față de Uniunea Sovietică, fiind co-fondator al Comunității 

Statelor Independente post-sovietice. 

 

Chiar dacă nu este prezentată o analiză amplă a aspectelor legate de istoria recentă a 
preocupărilor ce țin de sănătatea reproductivă în Republica Moldova, în acest raport este oferită 
o sinteză a problemelor relevante. Situaţia economică actuală, organizarea și structura 
sistemului de asistenţă medicală din țară – afectează furnizarea de servicii de sănătate 
reproductivă, inclusiv a celor pentru planificarea familială, aceste aspecte relevante fiind 
prezentate pe scurt.  

 
 

Sărăcia și implicaţiile sale pentru sănătatea reproductivă, inclusiv 
furnizarea de contraceptive moderne 
 

Banca Mondială clasifică Moldova drept o țară cu venit mediu inferior, cu un venit naţional brut 
(VNB) pe cap de locuitor echivalentul a 2,240 USD5 în anul 2014, poziționându-se pe locul 107 pe 
scara dezvoltării umane cu un indice de dezvoltare umană de 0,6996.Acest venit inferior, 
comparativ cu majoritatea țărilor europene, presupune constrângerea severă a capacităţii de a 
oferi sau de a procura multe produse, inclusiv contraceptive moderne. Pe lângă aceasta, în timp 
ce ponderea populaţiei care trăieşte în sărăcie a scăzut de la 30,2% în anul 2006, la 11,4% în anul 
2014 (cele mai recente date)7,8 aceasta înseamnă că mai mult de o familie din zece continuă să 
se afle sub nivelul sărăciei definit la nivel național. 
 

Chiar dacă Moldova a înregistrat câștiguri economice semnificative în ultimul deceniu, 
susţinerea creșterii economice continuă să fie o provocare, întrucât doar remitențele contribuie 
la produsul intern brut (PIB), iar creșterea exporturilor depinde de piețele externe volatile. Se 
estimează că remitențele alcătuiesc aproape 38% din PIB-ul Moldovei, existând disparități foarte 
mari între venituri. Venitul naţional brut pe cap de locuitor a fost estimat în anul 2015 (anul cel 
mai recent pentru care există date) la 2 240 USD, scăzând pentru prima dată din anul 2001 de la 
2 560 USD în anul 20149. În perioada 2003-2013, procentul venitului național, deținut de cele 
mai mari 10%, s-a redus ușor de la 27,3% în anul 2004, la 23,3% în anul 2013, totuși, inegalitatea 
între venituri continuă să fie substanțială. Există probleme specifice legate de corupție, Moldova 
fiind pe locul 123 din 176 de țări la indicele de percepție a corupției în anul 2016, potrivit 
Transparency International10. 
 

                                                           
5 Banca Mondială, Moldova. http://data.worldbank.org/country/moldova, accesat la 15 aprilie 2017 
6 PNUD. Human Development Indicators. http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/MDA, accesat la 15 aprilie 2017 
7 Banca Mondială. Baza de date privind sărăcia și echitatea. http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=poverty-and-
equity-database, accesat la 16 aprilie 2017. 
8 Raportul Dezvoltării Umane, 2014. Susținerea progresului uman: reducerea vulnerabilităților și consolidarea rezistenței. Chișinău: PNUD; 
2014 http://www.md.undp.org/content/dam/moldova/docs/Publications/HDR2014/Moldova_Explanatory_Note_RO.pdf/ . 
9 Banca Mondială, Moldova. http://data.worldbank.org/country/moldova, accesat la 15 aprilie 2017. 
10 A se vedea https://en.wikipedia.org/wiki/Corruption_in_Moldova 

http://data.worldbank.org/country/moldova
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/MDA
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=poverty-and-equity-database
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=poverty-and-equity-database
http://www.md.undp.org/content/dam/moldova/docs/Publications/HDR2014/Moldova_Explanatory_Note_RO.pdf/
http://data.worldbank.org/country/moldova
https://en.wikipedia.org/wiki/Corruption_in_Moldova
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Cheltuielile publice pentru serviciile de sănătate sunt relativ mici – 5,3% din PIB (2011-2015), iar 
plățile din buzunar (PDB) continuă să fie foarte mari, comparativ cu țările Uniunii Europene – la 
38,4% (2011-2015) din totalul cheltuielilor pentru sănătate11.În urma unui studiu realizat în anul 
2012 s-a constatat că PDB alcătuiau 45% din totalul cheltuielilor pentru sănătate, mai mult de 
două treimi dintre pacienţii ambulatorii fiind nevoiţi să procure de la farmacie medicamentele 
prescrise12. În plus, un număr considerabil de pacienţi au raportat că au suportat plăți informale 
pentru servicii de sănătate. Deşi mulţi pacienţi consideră aceste plăţi drept cadouri, în jur de o 
treime nu au avut de ales decât să plătească, având opţiunea dată din cauza listei limitate a 
medicamentelor pentru compensare, a dorinței de a primi un tratament mai bun, a fricii sau a 
extorcării de bani.  
 

În cadrul unui studiu13 publicat în 2011, în care autorii au folosit datele de la Studiul Demografic 
și de Sănătate din 2005 (SDSM), a fost examinată relaţia dintre utilizarea metodelor tradiţionale 
de contracepție și sărăcia și izolarea, și s-a constatat că dezavantajul economic sporește 
probabilitatea utilizării metodelor tradiționale, efectul general rămânând însă mic. Autorii au 
constatat că deși mediatizarea mai largă a planificării familiale a redus dependenţa de metodele 
tradiţionale de contracepție în rândul femeilor mai tinere, aceasta a avut doar un efect redus 
asupra creşterii utilizării metodelor moderne de contracepție în rândul femeilor mai în vârstă. 
Programele de planificare familială, concepute pentru a încuraja femeile să treacă de la 
metodele tradiţionale de contracepție la cele moderne, au avut unele succese, deși efectul este 
considerabil de redus în regiunile din afara Chișinăului. Autorii studiului au concluzionat că 
eforturile depuse în domeniul planificării familiale, orientate spre segmentele cele mai sărace 
de populaţie, au un impact redus, însă intervenţiile orientate spre femeile mai în vârstă ar putea 
reduce povara sarcinilor nedorite și a avorturilor, ar putea aborda diferenţele înregistrate la 
accesarea metodelor moderne de contracepție, și ar putea îmbunătăţi asimilarea metodelor 
moderne de contracepție în zonele rurale. 

Prestarea de servicii de sănătate reproductivă, inclusiv servicii 
de planificare familială 
 

În Republica Moldova, sănătatea reproductivă a fost o prioritate pe termen lung, iar reforma 

serviciilor de sănătate, de la proclamarea independenței și în special din anul 1994, a dus treptat 

la crearea unei reţele naţionale de servicii de SR și de planificare familială. În anul 1999, 

Guvernul a aprobat Programul Naţional de Planificare Familială şi Sănătatea 

Reproducerii14.Acesta prevedea o serie de măsuri destinate promovării comportamentelor 

sexuale responsabile, prevenirii sarcinilor nedorite şi a celor cu risc sporit, precum şi a infecţiilor 

cu transmitere sexuală (ITS). 

 

                                                           
11  Banca Mondială. Cheltuielile privind asistența medicală în sectorul public (% din PIB). 
http://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.PUBL.ZS, accesat la 15 aprilie 2017. 
12 Vian T, Feeley FG, Domente S, Negruța A, Matei A, Habicht J. Bariere în calea acoperirii universale cu servicii medicale în Republica 

Moldova: o analiză a politicilor plăților din buzunar și plăților informale. BMC Health Services Research 2015; 15:139-134.  
13 Lyons-Amos MJ, Durrant GB, Padmadas SS. Is traditional contraceptive use In Moldova associated with poverty and isolation? [Este 

utilizarea metodelor tradiţionale de contracepție în Republica Moldova asociată cu sărăcia și izolarea?] Journal of Biosocial Science, 2011; 

43(3): 305-327 

 
14Koo B, Stratila M, Ciubotaru V. Raport de evaluare finală a Strategiei Naţionale a Sănătăţii Reproducerii 2005-2015 în Republica Moldova. 

Chişinău: MS, 2015. 

http://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.PUBL.ZS
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Contextul planificării familiale 
 

Toate cuplurile şi persoanele au dreptul reproductiv fundamental de a decide liber şi responsabil 
asupra numărului de copii pe care îi doresc, a intervalului dintre sarcini şi a momentului când 
vor să aibă copii, de a avea informaţiile și mijloacele necesare în acest sens, precum și de a 
atinge la cel mai înalt standard de sănătate sexuală și reproductivă. Acest lucru implică accesul la 
contracepţia modernă. 
 

Moldova și-a atins ODM-ul referitor la reducerea sărăciei, dar nu și cel referitor la accesul la 
învățământul universal și sănătatea reproductivă. Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) au 

intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016 și au înlocuit Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului. Ele 
cuprind 17 obiective destinate să se concentreze pe dezvoltarea globală până în anul 
203015.Spre deosebire de Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, care le-au precedat, nici unul 
dintre ODD nu conţine vreo menţiune explicită despre planificarea familială. Totuşi, s-a convenit 
ca sănătatea reproductivă, inclusiv planificarea familială, să fie inclusă implicit în cadrul a trei 
obiective – Obiectivul 3 Asigurarea unor vieţi sănătoase şi promovarea bunăstării pentru toţi, la 
toate vârstele, Obiectivul 4 Asigurarea unei educaţii incluzive și echitabile, de calitate și 
promovarea oportunităților de învățare continuă pentru toți și Obiectivul 5 Realizarea egalității 
de gen și abilitarea tuturor femeilor și fetelor. Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 3 și 5 
garantează accesul universal la serviciile de sănătate sexuală și reproductivă și la drepturile 
reproductive, și integrarea sănătății reproductive în politicile naționale. În general, alte obiective 
la fel susțin promovarea egalităţii de gen, abilitarea femeilor și fetelor, și îmbunătăţirea sănătăţii 
copiilor, adolescenților și a mamelor. 
 

După cum am menţionat mai devreme, în acest studiu al segmentării pieţei nu se intenţionează 
examinarea tuturor aspectelor legate de prestarea de servicii de planificare familială în ţară, dat 
fiind faptul că aceste aspecte au fost recent rezumate în alte studii16.Totuşi, sunt relevante 
câteva elemente de bază referitoare la contextul Republicii Moldova. 
 
Republica Moldova este una dintre cele mai dens populate ţări din Europa. Structura populației 
Republicii Moldova se schimbă rapid, fiind marcată de un sport natural negativ, diminuarea 
ponderii adolescenţilor şi majorarea ponderii vârstnicilor. Emigrarea, în special în căutarea unui 
loc de muncă, este un fenomen foarte răspândit în Moldova, influenţând semnificativ 
demografia şi economia ţării. Moldova este o țară sursă și, într-o măsură mai mică, una de 
tranzit și destinație pentru traficul de ființe umane, atât pentru relaţii sexuale, cât și pentru forţa 
de muncă17. 
 

 Potrivit recensământului național din anul 2014, populaţia țării este de 2 804 80118, 
împărţită în trei regiuni – nord, centru și sud, 32 de raioane, trei municipii și două unități 
teritoriale autonome.  

 Peste jumătate din populație locuiește în mediu rural (57%), iar restul de 43% – în 
mediul urban. Această cifră este cu aproape un sfert mai mică decât s-a estimat în 
previziunile populației anterioare. 

                                                           
15 UNFPA. Advancing contraceptive choices and supplies for universal access to family planning. UNFPA Eastern Europe and Central Asia 
Regional Contraceptive Security Strategic Framework 2017-2021 [Avansarea alegerii și furnizării de contraceptive pentru accesul universal 
la planificarea familială. Cadrul strategic regional al UNFPA pentru Europa de Est și Asia Centrală pentru securitatea contraceptivelor 
pentru anii 2017-2021]. Istanbul: 2016.   
16 El-Fiki M. Securitatea produselor de sănătate reproductivă. Analiza situaţională în Republica Moldova. Chișinău: Oficiul de țară al UNFPA, 
octombrie 2016. 
17 Cojohari N, Reed S, Caraseni G. Final Report Independent Second Country Programme 2013-2017 Evaluation: Republic of Moldova [Al 
doilea program de țară pentru anii 2013-2017 al UNFPA: Republica Moldova. Evaluare independentă. Raport final]. New York: UNFPA, 
2016.  
18 A se vedea site-ul web al BNS http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=479 

http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=479
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 Fertilitatea este inferioară pragului de înlocuire, cu o rată totală a fertilității (RTF19) de 
1,24 (2016)20,21 fiind în descreştere constantă din anul 2006, atunci când era de 1,8522.23 

 Se estimează că aproape o cincime (18%) din populaţie are vârsta cuprinsă între 15 și 24 
de ani, 10% – între 15 și 19 ani și 8% – între 20 și 24 de ani24. 

 În anul 2012, rata nașterilor în rândul adolescentelor a fost de 35 per 1 000 de fete cu 

vârsta cuprinsă între 15 și 19 ani ( 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 2).Ratele nașterilor25 sunt extrem de înalte în rândul adolescentelor care trăiesc în 
mediul rural și care sunt mai puţin înstărite, iar cele mai joase rate le înregistrează 
adolescentele din Chişinău și cele 40% ale populaţiei înstărite. 

 

Situaţia ce ţine de comportamentul sexual al tinerilor are consecinţe pentru populaţia viitoare a 
ţării, iar ratele nașterilor în rândul adolescentelor în Republica Moldova sunt relativ înalte 
comparativ cu alte țări europene. Această situație reflectă, probabil, dificultățile pe care tinerii 
le întâmpină la accesarea metodelor de contracepţie moderne. 
 

Autoarea unui studiu26 privind comportamentele de sănătate ale copiilor de vârstă şcolară, 
realizat în anul 2014, a constatat că aproape o cincime (18,3%) din respondenții de 15 ani și 
38,8% din cei de 17 ani au relatat că au întreţinut vreo dată relaţii sexuale. Printre băieţi 
proporţia celor, care au raportat că au avut contacte sexuale este vădit mai mare decât printre 
fete: 6,2% din respondenți, care au avut relaţii sexuale, au relatat, că prima relaţie a fost la 11 
ani sau mai devreme, 8,1% – la 12-13 ani, 12,6% – la 14 ani, 28% – la 15 ani și 44,9% – la 16 ani. 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Ratele naşterilor în rândul adolescentelor în anul 2012, după regiune, urban sau rural, 

bunăstare și nivelul de studii 

 

                                                           
19 RTF a populaţiei este numărul mediu al copiilor care s-ar fi născut la o femeie pe parcursul vieții, dacă ea ar fi experimentat pe parcursul 
vieții ratele curente de fertilitate specifice vârstei. 
20 A se vedea: http://eeca.unfpa.org/news/improving-demographic-policies-moldova-international-expertise, însă în studiul MICS 2012 s-a 
constatat că rata totală de fertilitate pentru trei ani anteriori studiului în Moldova este de 2,2 naşteri per femeie. 
21 Datele ONU. http://data.un.org/Data.aspx?q=fertility+rate&d=WDI&f=Indicator_Code%3aSP.DYN.TFRT.IN, accesat în mai 2017 
22 UNICEF TransMonEE. Monitoring Situation of Women and Children in Central and Eastern Europe and the Commonwealth of 

Independent States (CEE/CIS) [Monitorizarea situaţiei femeilor și copiilor în Europa Centrală şi de Est și în Comunitatea Statelor 

Independente (ECE/CSI)]. http://www.transmonee.org/index.html, accesat în mai 2017  
23 Centrul de Cercetări Demografice. Analiza Situației Populației în Republica Moldova. Chișinău: UNFPA, 2016. 
24 A se vedea http://www.statistica.md/category.php?l=ro&idc=103 
25 Datele ONU. http://data.un.org/Data.aspx?q=fertility+rate&d=WDI&f=Indicator_Code%3aSP.DYN.TFRT.IN, accesat în mai 2017 
26  Leşco G. Sănătatea adolescenţilor, factorii determinanţi comportamentali şi sociali. Raport sumar al studiului de evaluare a 

comportamentelor de sănătate ale copiilor de vârstă şcolară (CSCȘ) în Republica Moldova. Chișinău: MS, OMS Europa, Agenţia Elveţiană 

pentru Dezvoltare și Cooperare, 2015. 

http://eeca.unfpa.org/news/improving-demographic-policies-moldova-international-expertise
http://www.transmonee.org/index.html
http://www.statistica.md/category.php?l=en&idc=103
http://data.un.org/Data.aspx?q=fertility+rate&d=WDI&f=Indicator_Code%3aSP.DYN.TFRT.IN
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Sursa:  Centrul Naţional de Sănătate Publică al Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova, Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii 

(UNICEF). Republica Moldova, Studiu de Indicatori Multipli în Cuiburi, 2012. Raport final. Chișinău, Republica Moldova, 2014. 

 
O treime dintre adolescenții sexual activi au relatat că au folosit „actul sexual întrerupt” la 
ultimul contact sexual, cei de 17 ani indicându-l cu 10% mai frecvent, decât cei de 15 ani, iar 
băieții cu 7% mai frecvent decât fetele. Este foarte îngrijorător că circa o treime din băieții de 15 
ani și mai mult de jumătate din cei de 17 ani nu au folosit nici o metodă de contracepție la 
ultimul contact sexual, printre fete acest indicator fiind mai mic. 
 

Reforma sistemului de sănătate și impactul său asupra accesului la 
contraceptivele moderne 
 

Reforma sistemului de sănătate a reproducerii (SR) a fost iniţiată la scurt timp după proclamarea 

independenţei, iar prin ordinul nr. 89/1994 s-a pus în practică conceptul modern de servicii 

specializate de SR. Scopul era crearea unei rețele naționale de servicii pentru sănătatea 

reproducerii şi planificare familială. Prin Hotărârea Guvernului nr. 527/1999 a fost creat 

Programul Naţional de Planificare Familială şi Sănătatea Reproducerii, conceput să 

îmbunătăţească sistemul de servicii în trei nivele de asistenţă medicală prin integrarea serviciilor 

de planificare familială (PF) și SR în asistenţa medicală primară (AMP), crearea de structuri la 

nivelul fiecărui raion şi municipiu, care să funcţioneze pe baza unor regulamente specifice, şi 

asigurarea de mecanisme de referire a pacienţilor, în funcţie de nevoile lor de asistenţă 

medicală27.AMP în raioane include centrele de sănătate independente, precum și unităţi 

subordonate lor – oficiile medicilor de familie și oficiile de sănătate. În Chişinău, structura AMP 

este alcătuită din asociaţii medicale teritoriale cuprinzătoare (AMT), din fiecare făcând parte 

câteva centre ale medicilor de familie și un Centru de Diagnostic Consultativ (cu personal 

specializat în asistenţa medicală specializată). În afară de AMT, în municipiul Chișinău mai există 

centre de sănătate independente și unităţi subordonate lor – oficii ale medicilor de familie și 

                                                           
27Koo B, Stratila M, Ciubotaru V. Raport de evaluare finală a Strategiei Naţionale a Sănătăţii Reproducerii 2005-2015 în Republica Moldova. 
Chişinău: MS, 2015. 
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oficii de sănătate. În municipiul Bălţi există un centru al medicilor de familie și centre de 

sănătate și oficii ale medicilor de familie responsabile acestuia. 

Instituțiile de AMP din Republica Moldova sunt administrate de autorităţile municipale/raionale 

și sunt contractate de Compania Națională de Asigurări în Medicină.  
 

Serviciile de AMP sunt finanțate din Fondul de Asigurare Medicală Obligatorie în baza 
principiului per capita. În plus, în asistenţa medicală primară s-a introdus o schemă de stimulare 
bazată pe performanţe cu scopul de a îmbunătăţi performanţa (15% din bugetul total pentru 
instituţiile AMP este oferit de CNAM instituţiilor respective pe baza nivelului de realizare a unui 
număr de indicatori de performanţă).Pachetul de servicii medicale prestate în AMP este stipulat 
în „Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală”.  
 

La moment, cabinetele de SR fac parte din instituţiile de AMP, localizate la nivel de raion și 
municipiu. În hotărârile de Guvern este prevăzut că toţi oamenii, indiferent de statutul asigurării 
de sănătate, au acces la serviciile de AMP, însă doar acei asiguraţi pot obţine medicamente 
compensate de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM).Grupurile vulnerabile 
trebuie să aibă acces la contraceptivele oferite gratis, furnizate prin achiziții publice centralizate 
cu utilizarea fondurilor instituțiilor de AMP28, totuşi, până acum încă nu a fost definit foarte clar 
care grupuri vulnerabile pot să aibă acces la contraceptivele gratuite. 
 

Strategia naţională a sănătăţii reproducerii (SNSR) 2005-2015 a fost tocmai finalizată29, iar 
Strategia naţională de sănătate publică pentru anii 2014-2020 a fost aprobată în conformitate cu 
Politica Europeană de Sănătate 202030.Strategia are menirea de a îmbunătăţi accesul la serviciile 
de sănătate de înaltă calitate, iar modul de viaţă mai sănătos rămâne o prioritate naţională. 
Recent a fost elaborat un proiect de document în care este descris Programul naţional privind 
sănătatea și drepturile sexuale și reproductive pentru anii 2018-2022. În acest proiect a fost 
inclusă și o linie bugetară separată pentru procurarea, din bugetul de stat, a contraceptivelor 
moderne pentru grupurile vulnerabile31. Proiectul de document de politică urmează să fie 
prezentat Guvernului naţional spre aprobare. 
 

Ministerul Sănătăţii (MS) a considerat sănătatea reproducerii, inclusiv planificarea familială, 
drept o prioritate, la fel ca și îmbunătăţirea accesului și a acoperirii cu servicii pentru toată 
populaţia. Astfel, au fost adoptate mai multe ordine în acest sens: nr. 144 (2011) cu privire la 
aprobarea Regulamentului şi Listei medicamentelor esenţiale; nr. 975 (2014) cu privire la lista 
contraceptivelor recomandate pentru procurare la nivel de asistenţă medicală primară; 
nr. 600/320 (2015) cu privire la mecanismul de includere a medicamentelor pentru compensare 
din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală; nr. 658 (2015) cu privire la asigurarea 
grupurilor vulnerabile ale populaţiei cu contraceptive procurate la nivel de asistenţă medicală 
primară din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală; nr. 786 (2015) cu privire la 
modificarea și completarea anexei la ordinul nr. 658 din 18.08.2015 cu privire la asigurarea cu 
contraceptive; nr. 228/139-A (2016) cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind 
asigurarea cu contraceptive a grupurilor vulnerabile ale populaţiei la nivel de asistenţă medicală 
primară. 

                                                           
28 Directorilor instituţiilor de AMP li s-a permis să utilizeze o parte din bugetul propriu pentru procurarea de produse farmaceutice, inclusiv 
contraceptive, la preţul stabilit la licitaţiile organizate la nivel central. Cu toate acestea, doar unii dintre ei utilizează aceste resurse 
disponibile pentru procurarea de contraceptive.  
29 Koo B, Stratila M, Ciubotaru V. Raport de evaluare finală a Strategiei Naţionale a Sănătăţii Reproducerii 2005-2015 în Republica Moldova. 
Chişinău: MS, 2015. 
30 A se vedea, El-Fiki M. Securitatea produselor de sănătate reproductivă. Analiza situaţională în Republica Moldova. Chișinău: Oficiul de 
țară al UNFPA, octombrie 2016. 
31 Guvernul Republicii Moldova. Programul naţional privind sănătatea și drepturile sexuale și reproductive pentru anii 2018-2022. Proiect. 

Chișinău: nicio dată.  



 

12 
 

 

Am fost informați că unii medici de familie, chiar și unii ginecologi, sunt reticenți în prescrierea 
contraceptivelor hormonale. Ni s-a spus că multe femei ar prefera DIU drept metodă de 
contracepţie. Totuşi, deşi unii medici de familie au fost instruiți cum să insereze DIU la modele 
neînsufleţite, ei rareori fac asta în practică, sau în general nu o fac. În consecinţă, pentru a li se 
insera un DIU, femeile trebuie să fie referite și să meargă în raion la cabinetele de sănătate a 
reproducerii, unde să găsească un ginecolog care să le insereze dispozitivul. Ocazional, 
ginecologii de la centrele raionale merg la instituțiile de AMP din sate pentru inserarea DIU 
atunci când este nevoie. 
 

Când i-am întrebat pe farmaciști despre preferința femeilor pentru diferite mărci de 
contraceptive orale hormonale, ei ne-au spus că de multe ori medicii de familie le-au prescris 
cele mai scumpe mărci, spunându-le că anume acestea erau „cele mai bune”, iar la rândul lor, 
dacă își permiteau astfel de mărci, femeile le cumpărau. 
 

Deşi s-au făcut paşi importanţi pentru asigurarea accesului la serviciile de sănătate sexuală și 
reproductivă (SSR), acest acces continuă să fie influenţat de statutul economic al populației32. 
Accesul la un număr de servicii de SSR depinde de statutul de asigurare, întrucât nu toate 
serviciile de SSR sunt incluse în Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală. 
Aproape 15% din populaţie nu are asigurare medicală (2014), putând beneficia doar de un 
pachet de asistenţă medicală de bază, în care nu sunt incluse toate serviciile de SSR. În plus, 
unele persoane, deși sunt asigurate și ar trebui să primească servicii gratuite, nu-și pot permite 
cheltuieli suplimentare asociate cu utilizarea serviciilor gratuite. Este vorba de familiile sărace, 
care nu-şi pot permite să cumpere medicamente, inclusiv contraceptive, sau să plătească 
costurile de transport necesare pentru a ajunge la serviciile de sănătate prestate în alte regiuni 
decât cele unde locuiesc. 
 

Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 695 din 13.10.2010 cu privire la asistenţa medicală primară a 
avut drept scop să permită prestarea de servicii de planificare familială la instituțiile de asistență 
medicală primară, în mediul urban și rural – la centrele medicilor de familie (CDF), la centrele de 
sănătate (CS), la cabinetele medicilor de familie (CMF) – acolo unde există medici de familie 
(MF).Legislaţia a fost concepută astfel încât să asigure accesul la serviciile de AMP, indiferent de 
statutul de asigurare, permițând teoretic tuturor să beneficieze de serviciile de planificare 
familială. În Ordinul nr. 695 este stipulat în mod explicit că PF este una dintre obligaţiile 
medicului de familie și ale asistentului medical de familie (Secţiunea 11, Organizarea activităţii, 
funcţiile şi drepturile medicului de familie, și Secţiunea 12, Organizarea activităţii, funcţiile, 
responsabilităţile şi drepturile asistentului medical de familie).În Ordinul MS nr. 658 din 2015 
sunt enumerate categoriile de persoane definite drept „vulnerabile” 33 , printre care – 
adolescenții sexual-activi, persoanele cu venituri mici, persoanele HIV pozitive, persoanele care 
consumă abuziv băuturi alcoolice, consumă ilicit droguri și alte substanțe psihotrope, persoanele 
cu probleme de sănătate mintală, victimele abuzului sexual și femeile care au efectuat un avort 
în ultimul an – care trebuie să poată accesa serviciile de sănătate, inclusiv cele de planificare 
familială, fără să fi plătit primele de asigurare. 
 

                                                           
32 Guvernul Republicii Moldova. Programul naţional în sănătatea și drepturile sexuale și reproductive pentru anii 2017-2021. Proiect. 
Chișinău: nicio dată.  
33 A se vedea: Ministerul Sănătăţii. Ordinul nr. 658. 18.08.2015. Regulamentul cu privire la asigurarea grupurilor vulnerabile ale populației 

cu contraceptive procurate la nivel de asistenţă medicală primară din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală; Ministerul 

Sănătăţii. Ordinul nr. 786 din 07.10.2015 cu privire la modificarea și completarea anexei la ordinul nr. 658 din 18.08.2015 cu privire la 

asigurarea cu contraceptive; Ministerul Sănătăţii. Ordinul nr. 228/139-A din 30.03.2016 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind 

asigurarea cu contraceptive a grupurilor vulnerabile ale populaţiei la nivel de asistenţă medicală primară. 
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Totuşi, într-un studiu realizat în anul 201534, au fost identificate mai multe motive financiare, 
organizatorice, administrative și logistice din cauza cărora acest lucru nu s-a putut realiza. Cel 
mai evident motiv este indisponibilitatea contraceptivelor, care să fie distribuite gratuit. Acest 
lucru se datorează parţial bugetelor limitate ale instituţiilor AMP pentru procurarea produselor 
farmaceutice, inclusiv a contraceptivelor. Deşi directorii instituţiilor, ce prestează servicii de 
AMP, au dreptul să procure contraceptive la preţurile convenite la licitaţiile organizate la nivel 
central, puţini fac acest lucru; iar de la sfârșitul donațiilor de contraceptive de către UNFPA, 
multe unităţi de AMP nu au deloc contraceptive moderne. Majoritatea medicilor de familie, 
intervievați în studiul din 2015, au recomandat ca MS să-și asume responsabilitatea să procurare 
și să distribuie unităţilor AMP contraceptive. 
 

Într-o anumită măsură, un grup vulnerabil – adolescenți și tineri, a beneficiat în urma creării 
unei rețele de centre de sănătate prietenoase tinerilor, situate la Chișinău, Bălți și la nivel de 
raion, unde pot beneficia de o serie de servicii adaptate la nevoile lor specifice, inclusiv de 
prezervative gratuite35. Totuși, doar un număr limitat dintre ei pot obține ușor contraceptive 
gratuite36.  
 

Calitatea serviciilor de asistenţă medicală primară este monitorizată prin diverse mecanisme, 
cum ar fi controalele interne și inspecţiile. Aşa instituţii ca Consiliul Naţional de Evaluare şi 
Acreditare şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină efectuează evaluarea periodică a 
instituţiilor medicale, care include şi aspectele de calitate a serviciilor. Totuşi asigurarea calităţii 
este încă insuficientă37. 
 

Reforma finanţării sistemului de sănătate în Moldova a început serios în anul 2004 prin 
introducerea unui sistem de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM)38.De atunci, 
AOAM a devenit un mecanism de finanţare care a contribuit la continuarea prioritizării tot mai 
intense a asistenței medicale primare în sistemul de sănătate, care din anii '90 s-a bazat pe 
modelul medicinii de familie39.Totuşi, îmbunătăţirea echității în procesul de finanţare și accesare 
a serviciilor de îngrijire, prin reducerea plăţilor din buzunar (PDB), rămâne o provocare majoră, 
costul produselor farmaceutice fiind principala cauză care determină efectuarea plăţilor din 
buzunar40.Instituțiile medicale publice sunt organizații non-profit, cu autonomie financiară, care 

                                                           
34 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova, Centrul de Instruire în Domeniul Sănătăţii Reproductive (CIDSR), Fondul Naţiunilor Unite 

pentru Populaţie (UNFPA). Evaluarea barierelor și a factorilor, care facilitează prestarea și accesul la serviciile de planificare familială în 

cadrul asistenței medicale primare din Republica Moldova și a programelor de studii universitare și postuniversitare, profesionale tehnice 

și postsecundare non-terțiare, cu privire la reflectarea subiectului de planificare familială. Raport. Chișinău, 2015. 
35 Carai S, Bivol S, Chandra-Mouli V. Assessing youth-friendly-health-services and supporting planning in the Republic of Moldova. 

Reproductive Health 2015 [Evaluarea serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor și susținerea planificării în Republica Moldova. Sănătatea 

reproducerii 2015]; 12: 98-109. 
36Kempers J, Ketting E, Leșco G. Cost analysis and exploratory cost-effectiveness of youth-friendly sexual and reproductive health services 

in the Republic of Moldova [Analiza costurilor și rentabilitatea exploratorie a serviciilor de sănătate sexuală și reproductivă prietenoase 
tinerilor în Republica Moldova]. BMC Health Services Research 2014; 14: 316-325. 
37 OMS: Evaluarea structurii și prestării serviciilor de asistenţă medicală primară în Republica Moldova. Un proiect pe bază de sondaj. 

Asistența medicală primară în regiunea europeană a OMS. Republica Moldova, Seria de lucrări în domeniul politicilor de sănătate Nr. 5. 

Copenhaga: Biroul Regional OMS pentru Europa, 2012. 
38 Multe informaţii sunt preluate de la: Țurcanu G, Domente S, Buga M, Richardson E. Republica Moldova: Revizuirea sistemului de 

sănătate. Sisteme de sănătate în tranziţie, 2012, 14(7):1–1510, El-Fiki M. Securitatea produselor de sănătate reproductivă. Analiza 

situaţională în Republica Moldova. Chișinău: Oficiul de țară al UNFPA, octombrie 2016 și Koo B, Stratila M, Ciubotaru V. Raport de evaluare 

finală a Strategiei Naţionale a Sănătăţii Reproducerii 2005-2015 în Republica Moldova. Chişinău: MS, 2015. 
39 Mathauer I, Theisling M, Mathivet B, Vilcu I. State budget transfers to health insurance funds: extending universal health coverage in 

low- and middle-income countries of the WHO European Region [Transferurile de la bugetul de stat pentru asigurarea medicală: 

extinderea acoperirii universale cu servicii de sănătate în țările cu venituri mici și mijlocul ale regiunii europene a OMS]. International 

Journal for Equity in Health (2016) 15:57-77. 
40 Vian T, Feeley FG, Domente S, Matei A, Habicht J. Bariere în calea acoperirii universale cu servicii medicale în Republica Moldova: o 

analiză a politicilor plăților din buzunar și plăților informale. BMC Health Services Research 2015; 15:139-34. 
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sunt contractate direct de către Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) pentru 
prestarea de servicii medicale conform AOAM. 
 

Inițial au existat probleme cu privire la cea de-a treia parte a populaţiei care nu era asigurată, 
din care făceau parte angajații pe cont propriu (în special în sectorul agricol), șomerii, tinerii și 
persoanele cu venituri mici. Probabilitatea ca angajaţii pe cont propriu din sectorul agricol să fie 
neasigurați era de 27 de ori mai mare decât în cazul celor angajaţi. Muncitorii din sectorul 
agricol trebuiau singuri să-și procure asigurarea medicală, iar prețul înalt al acesteia era 
principalul motiv pentru care majoritatea decideau să nu o procure41.În cadrul unui studiu 
realizat de OMS în anul 2010, au fost oferite niște sfaturi privind opţiunile de creștere a 
acoperirii populației în cadrul sistemului de asigurări obligatorii de asistență medicală. Iată care 
sunt acestea: 1) schimbarea modului în care sunt direcţionate subvenţiile pentru asigurarea 
medicală; 2) efectuarea unor schimbări pentru a îmbunătăţi conceperea și gestionarea 
sistemului de asigurări obligatorii de asistență medicală; și 3) formularea de propuneri pentru 
extinderea în continuare a pachetului de servicii de sănătate oferite, ca o garanție universală 
pentru toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent de statutul lor de asigurare de sănătate42.În 
cadrul acestui studiu al OMS a fost analizat cine era exclus și cine era acoperit de AOAM. 
 
OMS a susţinut și a contribuit la dezvoltarea sectorului sănătății în Moldova în mai multe 
moduri. Abordarea a variat de la eforturi specifice depuse în domeniul sănătății materne, 
îngrijirii perinatale și aspectelor structurale ale furnizării de servicii în instituțiile de asistență 
medicală primară și în spitale, precum și în ceea ce privește medicamentele. Preocuparea 
privind acoperirea universală cu servicii de sănătate și concentrarea asupra accesului la servicii 
medicale, protecţiei financiare și calității acestor servicii au oferit posibilitatea de a iniția, în anul 
2014, procesul de îmbunătăţire a calităţii sistemelor de sănătate în tot sectorul de sănătate din 
Republica Moldova – proces susţinut de „Parteneriatul Uniunii Europene-OMS privind 
acoperirea universală cu servicii de sănătate: susţinerea dialogului de politici privind politicile, 
strategiile și planurile naţionale de sănătate, precum și acoperirea universală”43. 
 

Pentru îmbunătăţirea echității în sistemul de sănătate, modificările aduse Legii cu privire la 
asigurarea obligatorie de asistenţă medicală în anul 2009 și 2010 au urmărit să extindă accesul la 
serviciile medicale prin asigurarea accesului universal la asistența medicală primară, precum și 
să crească protecţia financiară a gospodăriilor vulnerabile prin extinderea acoperirii automate a 
AOAM la familiile înregistrate ca trăind sub pragul sărăciei, chiar dacă sunt oficial „angajați pe 
cont propriu”.Totuși, în cadrul unor studii, realizate recent de către regiunea europeană a OMS, 
au fost evidențiate provocările continue legate de constrângerile privind prestarea serviciilor 
medicale și lacunele ce țin de calitatea lor, precum și plăţile informale – provocări care erau 
destul de comune44. După cum a fost remarcat recent, implementarea AOAM a dus la realizări 
substanţiale45, totuşi, mai rămân acţiuni nefinalizate în vederea obţinerii acoperirii universale cu 

                                                           
41 Richardson E, Roberts B, Sava V, Menon R, McKee M. Health insurance coverage and health care access in Moldova [Acoperirea cu 
asigurări de asistenţă medicală și accesul la serviciile de asistenţă medicală în Republica Moldova]. Health Policy and Planning 2012; 
27:204–212. 
42 Jowett M, Shishkin S. Creşterea acoperirii populaţiei cu asigurări de asistenţă medicală în Republica Moldova. Opţiuni Strategice. Raport 

asupra politicilor de finanţare a sănătăţii 2010/1. Copenhaga: OMS, 2010. 
43 Shaw CD. Calitatea și siguranţa serviciilor medicale din Republica Moldova. Seria de lucrări în domeniul politicilor de sănătate Nr. 19. 
Copenhaga: OMS, 2015. 
44 Vilcu I, Mathauer I. State budget transfers to Health Insurance Funds for universal health coverage: institutional design patterns and 

challenges of covering those outside the formal sector in Eastern European high-income countries [Transferurile de la bugetul de stat către 

fondurile asigurării de asistenţă medicală pentru acoperirea universală cu servicii medicale: tipare instituţionale și provocările acoperirii 

celor din afara sectorului oficial în țările est-europene cu venituri ridicate]. Journal for Equity in Health 2016; 15:7DOI: 10.1186/s12939-

016-0295 
45Richardson E, Roberts B, Sava V, Menon R, McKee M. Health insurance coverage and health care access in Moldova [Acoperirea cu 

asigurări de asistenţă medicală și accesul la serviciile de asistenţă medicală în Republica Moldova].  
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servicii medicale, și mai ales în vederea reducerii costurilor excesive pentru produsele 
farmaceutice, inclusiv pentru contraceptivele moderne46.Eforturile, pentru creşterea protecţiei 
financiare, trebuie să fie orientate spre reducerea cheltuielilor, pe care gospodăriile le fac 
pentru medicamente47, examinarea modalităţilor prin care preţurile la medicamente să fie 
reduse, promovarea utilizării raţionale, îmbunătăţirea controalelor administrative și creşterea 
stimulentelor pentru furnizarea de servicii medicale de calitate.  
 

Serviciile medicale și furnizarea de produse farmaceutice, inclusiv 
contraceptive moderne: o imagine de ansamblu a dovezilor privind 
disponibilitatea pe piaţa naţională a contraceptivelor moderne și a 
metodelor contraceptive combinate 
 

În ultimii ani, s-a încercat modificarea majoră a procesului de calculare a preţurilor pentru 
produsele farmaceutice și a politicilor de achiziţie cu scopul de a îmbunătăţi accesul la aceste 
produse, aceste modificări având loc anume prin introducerea unor preţuri de referinţă și prin 
asigurarea faptului că produsele farmaceutice din Moldova nu sunt mai scumpe decât în țările 
vecine. Aici a fost inclusă centralizarea achizițiilor de medicamente esenţiale pentru instituţiile 
medico-sanitare publice, menită să optimizeze puterea de cumpărare și să asigure faptul că 
furnizarea de medicamente este suficientă. 
 

Agenţia Medicamentului a fost înființată de Guvern în anul 2005 (denumită acum Agenţia 
Medicamentului și Dispozitivelor Medicale), subordonată Ministerului Sănătății și finanţată din 
bugetul de stat. Agenţia este responsabilă pentru autorizarea medicamentelor, supravegherea 
calităţii medicamentelor, controlul asupra activităţii farmaceutice, monitorizarea și coordonarea 
procesului de aprovizionare cu medicamente și asistența farmaceutică la nivel naţional, și 
pentru colectarea datelor privind sectorul farmaceutic. Agenția menține o listă națională a 
medicamentelor esențiale (LME). Totuși, în urma unui studiu48 realizat în 2014 s-a constatat că 
nu există proceduri și criterii coerente pentru elaborarea unei LME la nivel național, așa cum 
pledează OMS. În LME sunt incluse contraceptivele orale hormonale combinate și cele doar cu 
progesteron, trei tipuri de contraceptive hormonale injectabile, contraceptive de urgență, DIU, 
prezervative masculine, diafragme feminine și implanturi hormonale (a se vedea Tabelul 1). 
 

Tabelul 1: Contraceptive incluse în Lista națională a medicamentelor esențiale 

 

18.3 Contraceptivele 

18.3.1 Contraceptivele orale 

Etinilestradiol + levonorgestrel Comprimate 30 mcg +150 mcg 

Etinilestradiol + noretisteron Comprimate 35mcg + 1 mg. 

Levonorgestrel Comprimate: 30 mcg, 750 mcg (două în 
cutie); 1,5mg 

                                                                                                                                                                                     
Health Policy Planning. 2012 mai; 27(3):204-12. doi: 10.1093/heapol/czr024. Epub 2011 Mar 26. 
46 Hone T, Habicht J, Domente S, Atun R. Expansion of health insurance in Moldova and associated improvements in access and reductions 

in direct payments [Extinderea asigurării de sănătate în Republica Moldova și îmbunătăţirile asociate în accesul și reducerile plăților 

directe]. J Glob Health. 2016 Dec; 6(2): 020702.  
47 Vian T, Feeley FG, Domente S, Matei A, Habicht J. Bariere în calea acoperirii universale cu servicii medicale în Republica Moldova: o 
analiză a politicilor plăților din buzunar și plăților informale. BMC Health Services Research 2015; 15:139-34. 
48 Ferrario A, Sautenkova N, Bezverhni Z, Seicas R, Habicht J, Kanavos P, Safta VB. An In-depth Analysis of Pharmaceutical regulation in the 

Republic of Moldova [O analiză profundă a reglementărilor farmaceutice în Republica Moldova]. Journal of Pharmaceutical Policy, and 

Practice 2014; 7:4.  
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18.3.2 Contraceptive hormonale injectabile  

Estradiol cypionat + Medroxiprogesteron 
acetate 

Soluţie injectabilă: 5 mg + 25 mg. 

Medroxiprogesteron acetate Injecţie depou: 150mg/ml în fiolă de 1ml 

Noretisteron enantat Soluţie uleiosă: 200mg/ml în ampulă de 1ml 

18.3.3 Dispozitivele intrauterine  

Dispozitive cu conţinut de cupru   

18.3.4 Metode de bariera  

Prezervative  

Diafragme   

18.3.5 Contraceptive implantabile  

Levonorgestrel-eliberare implant Sistem cu cedare intrauterină 52 mg 
(20mcg/24h); Două tije levonorgestrel 
implant, fiecare tija conţinând* 75 mg de 
levonorgestrel (150mg în total) 

 
Sursa: El-Fiki M. Securitatea produselor de sănătate reproductivă. Analiza situaţională în Republica Moldova. Chișinău: Oficiul de țară al 
UNFPA, octombrie 2016. 

 
Accesul fizic la locurile unde sunt disponibile produsele farmaceutice, inclusiv contraceptivele 
moderne, depinde de amplasarea și numărul de farmacii comerciale. A fost înregistrat un 
anumit progres în reducerea numărului satelor cu instituţii de asistenţă medicală primară fără 
farmacii 49 .Totuşi, chiar şi acolo unde există farmacii, provocările legate de asigurarea 
medicamentelor esenţiale persistă. În urma unui studiu efectuat în anul 2011 s-a constatat că 
mai puţin de jumătate din farmaciile comunitare publice şi private au în stoc cele mai ieftine 
medicamente generice şi mai puţin de jumătate au toată lista medicamentelor generice de 
referinţă50.Zonele rurale erau deosebit de dezavantajate51. 
 

În studiul dat s-a constatat că probabilitatea disponibilității în vânzare a mărcilor mai ieftine de 
contraceptive moderne continuă să fie mai mare în rândul farmaciilor din zonele urbane. 
 

Există trei modalităţi de bază pentru achiziţionarea ori asigurarea disponibilităţii 
medicamentelor în Moldova: licitaţie centralizată (în prezent cu sprijinul Centrului pentru 
Achiziţii Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), licitaţie organizată de spital şi achiziţii directe 
de farmacii52. Piaţa farmaceutică depinde enorm de medicamentele importate (91% din 
valoarea totală) şi într-o măsură mai mică de producţia locală (9% din valoarea totală).Pe de altă 
parte, farmaciile publice şi private achiziţionează medicamente prin intermediul negocierilor 
directe cu angrosiştii şi/sau producătorii locali. 
 

În cadrul studiului din 2011 s-a constatat că majoritatea medicamentelor (în acest studiu nu sunt 
incluse contraceptivele moderne), disponibile în farmacii, nu au fost accesibile pentru 
majoritatea populației din cauza preţurilor ridicate, acoperirea incompletă și beneficiile limitate 

                                                           
49 OMS. Bariere şi factori ce facilitează accesul la serviciile de sănătate în Republica Moldova. Copenhaga, Biroul Regional pentru Europa al 
OMS, 2012. 
50 Ferrario A, Sautenkova N, Bezverhni Z, Seicas R, Habicht J, Kanavos P. An In-depth Analysis of Pharmaceutical regulation in the Republic 

of Moldova [O analiză profundă a reglementărilor farmaceutice în Republica Moldova]. Journal of Pharmaceutical Policy, and Practice 2014 

7:4-15. 
51 Sautenkova N, Ferrario A, Bolokhovets G, Kanavos P. Accesibilitatea fizică şi economică a medicamentelor şi evaluarea sistemelor de 

calitate pentru prescrierea medicamentelor în Republica Moldova. Raport final. Copenhaga: OMS, 2012. 
52 Sautenkova N, Ferrario A, Bolokhovets G, Kanavos P. Accesibilitatea fizică şi economică a medicamentelor şi evaluarea sistemelor de 
calitate pentru prescrierea medicamentelor în Republica Moldova. Raport final. Copenhaga: OMS, 2012. 
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pentru medicamente în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. Autorii studiului au 
făcut multe recomandări cu privire la toate aspectele ce țin de medicamentele din țară. 
 

CNAM menține o listă de medicamente, care sunt eligibile pentru compensare la 50, 70 sau 90% 
din costul lor comercial perceput în farmacii. Lista medicamentelor compensate, inclusiv 
procentul stabilit spre compensare, este aprobată în comun de către Ministerul Sănătăţii și 
CNAM. Totuși, contraceptivele moderne nu sunt incluse în lista medicamentelor compensate. 
Am fost informați de către directorul general al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină că 
lunar are loc întrunirea unui comitet pentru a discuta noi produse care să fie incluse în lista. 
Totodată, acest comitet niciodată nu s-a întrunit pentru a elimina produse de pe listă. El ne-a 
spus că resursele pentru acoperirea medicamentelor compensate sunt limitate, iar cererile de 
includere pe listă a unor medicamente suplimentare devin tot mai multe. Totuşi, lista 
medicamentelor compensate creşte treptat de la an la an, în funcție de fondurile disponibile în 
sistemul AOAM. 
 

CNAM contractează farmacii individuale pentru aprovizionarea produselor farmaceutice 
convenite de MS şi tot aceasta rambursează farmaciei procentul convenit din costul fiecărei 
reţete. Cota alocaţiilor pentru medicamentele compensate este destul de modestă şi constituie 
doar 4,3% din fondul de bază al AOAM. 
 

Lista medicamentelor compensate continuă să fie redusă, iar mecanismele de protecție pentru 
bolnavii cronici și persoanele în vârstă sunt slabe. Pentru a atinge acoperirea universală cu 
servicii medicale și caracterul cuprinzător al beneficiilor de bază, pachetul pentru medicamente 
trebuie să fie extins, iar pentru grupurile vulnerabile să fie introduse nişte reţele de siguranţă. Se 
pare că Moldova are un sistem clar și eficient de achiziții și gestionare a aprovizionării cu 
produse farmaceutice53.Instituţiile medicale acţionează în calitate de autorități contractante 
independente, procură și utilizează un sistem centralizat pentru licitații și punerea 
medicamentelor la dispoziție. Medicamentele sunt livrate de la depozitele importatorului sau 
ale agenților comerciali către destinație.  
 

Există opt programe naţionale (și nici unul încă pentru contraceptivele moderne) în care sunt 
prevăzute selectarea, previziunea, procurarea și monitorizarea centralizată. Aceste programe 
naţionale sunt organizate centralizat de către MS și acoperă următoarele domenii: controlul 
tuberculozei (TB); HIV/SIDA pentru antiretrovirale; diabetul zaharat; bolile rare; transplantul de 
organe; siguranța sângelui; medicamentele pentru sănătatea mintală; și oncologia. Din anul 
2017, aceste programe beneficiază de sprijin din partea mecanismului de finanțare a proiectelor 
PNUD, iar majoritatea utilizează depozitul centralizat „Sanfarm-Prim” din Chișinău. Programele 
au la bază un sistem electronic de logistică pentru gestionarea furnizării și distribuirii 
medicamentelor, și este posibil, în viitorul apropiat, să fie utilizat sistemul e-Achiziții al 
Guvernului. 
 

Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale este responsabilă pentru autorizarea 

medicamentelor, în baza examinării documentelor prezentate pentru fiecare produs farmaceutic 
și a testelor selective de control al calității pentru înregistrarea medicamentelor. Înregistrarea 
durează 90 de zile pentru medicamentele provenite din țările Uniunii Europene, SUA și alte țări 
care au proceduri similare de înregistrare bine stabilite, iar în cazul produselor provenite din alte 
ţări, înregistrarea durează aproximativ 120 de zile. Costurile pentru înregistrare sunt foarte 
modeste. Medicamentele sunt clasificate ca medicamente eliberate doar cu prescripție 
medicală și medicamente disponibile și fără prescripție medicală.  

                                                           
53 Ionesii L. Procurement and Supply Management in Moldova [Achizițiile și gestionarea aprovizionării în Republica Moldova]. Powerpoint. 
Nicio dată. 
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Majoritatea farmaciilor sunt private, puţine fiind publice sau deţinute într-o formă mixtă. 
Farmaciile private pot să comercializeze produse farmaceutice doar în baza unei licenţe 
eliberate de Camera de licențiere. Preţurile pentru medicamente și alte produse farmaceutice 
sunt stabilite potrivit unor prevederi legale, în ele fiind inclus un adaos comercial maxim de până 
la 40% din prețul de livrare al producătorului local și de până la 15% pentru întreprinderile care 
importă și/sau distribuie medicamente importate pentru vânzarea cu amănuntul și 
medicamente produse local. Un alt adaos comercial de până la 25% poate fi aplicat de farmacii 
și de filialele acestora. Se aplică și o cotă TVA de 8%.Ministerul Sănătăţii aprobă preţurile 
producătorilor pentru medicamentele incluse în Catalogul naţional LME, care reprezintă prețul 
mediu al celor mai mici trei prețuri pentru același medicament în anumite țări de referință. În 
cazul produselor din statele membre ale CSI, informaţiile privind comparația dintre prețul 
propus și prețul producătorului autorizat sunt prezentate pentru două țări de referință. În cazul 
preţurilor producătorilor din alte ţări, comparaţia dintre prețul propus și preţul producătorului 
autorizat este făcută între cel puţin trei ţări de referință din lista: România, Grecia, Bulgaria, 
Serbia, Croația, Republica Cehă, Slovacia, Lituania și Ungaria. 
 

În ţară sunt înregistrate următoarele 20 de mărci de contraceptive orale hormonale54. Artizia®, 
Belara®, Dimia®, Dvella®, Escapelle®, Lactinette®, Lindynette® 30, Lindynette® 20, Logest®, 
Microgynon®, Midiana®, Novynette®, Postinor®, Qlaira®, Regulon®, Rigevidon®, Tri-regol®, 
Yasmin®, Yaz® și Zoely®. 
 

În anul 2015, Ministerul Sănătăţii și Centrul de Instruire în Domeniul Sănătăţii Reproductive 
(CIDSR), cu susținerea Fondului Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA), au realizat o 
evaluare amplă a barierelor și a factorilor, care limitează prestarea și accesul la serviciile de 
planificare familială în cadrul asistenței medicale primare din țară55.Această evaluare a inclus 
interviuri medicii de familie și cu alți furnizori, precum și o revizuire a planurilor de studii cu 
privire la planificarea familială pentru furnizorii de servicii. 
 

Autorii acestui raport de evaluare au identificat multiple bariere în calea prestării serviciilor de 
planificare familială, și în special a contraceptivelor moderne, tuturor grupurilor de populaţie, 
mai ales celor social-vulnerabile. Pentru a îmbunătăţi situaţia, au fost făcute recomandări, 
printre care: dezvoltarea mecanismelor eficiente de asigurare cu contraceptive; sporirea rolului 
medicului de familie și echipei acestuia în oferirea serviciilor de PF; eficientizarea cooperării lor 
cu alte instituţii sau actori din domeniul sănătății reproducerii; dezvoltarea unui sistem de 
acreditare a instituţiilor ce prestează servicii de planificare familială; delegarea, de către 
Ministerul Sănătății, a rolului de management al sistemului de procurare și repartizare a 
produselor contraceptive unei singure structuri/instituții republicane. Acest lucru ar asigura 
procurarea centralizată, monitorizarea și evaluarea oferirii contraceptivelor, mai ales pentru 
persoanele de vârstă reproductivă din grupurile social-vulnerabile, precum și monitorizarea 
stocurilor; elaborarea criteriilor de apartenenţă către grupurile social-vulnerabile și 
mecanismelor de identificare și de demonstrare a apartenenţei către ele, și monitorizarea 
utilizării lor. 
 
În conformitate cu ordinul MS nr. 658 din 2015, prestatorii de servicii de AMP au sugerat 
următoarele categorii drept grupuri vulnerabile eligibile pentru contraceptive gratuite: femeile 

                                                           
54 Informaţii oferite de Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, mai 2017 
55 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova, Centrul de Instruire în Domeniul Sănătăţii Reproductive (CIDSR), Fondul Naţiunilor Unite 

pentru Populaţie (UNFPA). Evaluarea barierelor și a factorilor, care facilitează prestarea și accesul la serviciile de planificare familială în 

cadrul asistenței medicale primare din Republica Moldova și a programelor de studii universitare și postuniversitare, profesionale tehnice 

și postsecundare non-terțiare, cu privire la reflectarea subiectului de planificare familială. Raport. Chișinău, 2015. 
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cu venituri mici, persoanele care consumă abuziv băuturi alcoolice, consumă ilicit droguri și alte 
substanțe psihotrope, adolescenții sexual-activi, femeile care au efectuat un avort în ultimul an, 
femeile cu probleme de sănătate mintală, cele care au copii până la trei ani, precum și cele cu 
riscuri obstetricale și riscuri genitale suplimentare. Tot în acest raport s-a recomandat stabilirea 
unui sistem centralizat pentru achiziţionarea contraceptivelor, iar sistemul logistic actual de 
aprovizionare cu produse contraceptive ar permite instituţiilor medicale acoperirea necesităţilor 
grupurilor social-vulnerabile din localităţile deservite. Încheierea de către instituţiile de asistenţă 
medicală primară a contractelor de mică valoare pentru achiziţionarea contraceptivelor ar putea 
înceta.  

Fertilitatea și utilizarea contracepţiei: analiza accesului, 
preferinţelor și utilizarea contraceptivelor moderne de către 
diferite segmente de populaţie (segmentare după vârstă, 
mediu de reședință/loc de trai, studii, chintile de bunăstare), 
precum și factorii care determină consumul și necesităţile 
nesatisfăcute 
 

În ultimii 20 de ani au fost realizate 4 studii bazate pe populaţie, în urma cărora au fost colectate 
informaţii privind sănătatea reproducerii, inclusiv planificarea familială din țară56. Acestea au 
oferit informații despre modificarea tiparelor de cunoștințe despre disponibilitatea și utilizarea 
contraceptivelor. 
 

Cunoașterea despre contraceptivele moderne 
 

Gradul de conștientizare a diferitor metode de contracepție a crescut ușor în ultimii 20 de ani și, 
în ansamblu, este foarte ridicat (a se vedea Figura 3,  
Figura 4).Nu este surprinzător faptul că în 1997 nu se știa despre contraceptive ca prezervativul 
feminin și contraceptivele de urgență; totuși, până în anul 2012, peste 60% din populație știa 
despre contracepţia de urgență (a se vedea Figura 3,  
Figura 4). În anul 2012, nu a existat practic niciun nivel diferit de cunoștințe după reședință 
(urban și rural), vârstă, studii sau avere. 
 

Există foarte puține informaţii despre măsura în care oamenii înţeleg exact ce reprezintă diferite 
contraceptive moderne și modul lor de utilizare. La fel de puține informaţii există și despre 
miturile și concepțiile greșite despre contraceptivele moderne, mai ales despre metodele 
hormonale, dar se presupune că există o reticență din partea medicilor de a prescrie 
contraceptive hormonale, în mare parte din cauza unor motive istorice despre niște preocupări 

                                                           
56 Serbanescu F, Morris L, Stratila M, Bivol D. Studiul sănătăţii reproducerii, Republica Moldova, 1997. Ministerul Sănătăţii al Republicii 

Moldova, Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului, Departamentul de Stat pentru Statistică din 

Moldova, Societatea de Planificare a Familiei din Moldova, Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, USA, UNFPA, USAID și UNICEF. 

Atlanta: 1998; UNICEF. Studiu de Indicatori Multipli în Cuiburi, Republica Moldova, 2000. Chișinău: UNICEF; Centrul Naţional Ştiinţifico-

Practic de Medicină Preventivă (CNSPMP) [Moldova] și ORC Macro. Studiul demografic și de sănătate din Republica Moldova, 2005. 

Calverton, Maryland: Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă al Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale și ORC Macro, 

2006; Centrul Național de Sănătate Publică al Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova, Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF). 

Studiu de Indicatori Multipli în Cuiburi: Republica Moldova, 2012, Raport final. Chișinău, Republica Moldova, 2014. 
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legate de efectele secundare ale unor niveluri ridicate de estrogen utilizat în perioada sovietică, 
pe când la moment sunt disponibile doar produse cu doză scăzută. 
 

Figura 3. Gradul de cunoaştere despre anumite metode contraceptive, anul 1997 și 2012 

 

 
 
Sursa: Serbanescu F, Morris L, Stratila M, Bivol D. Studiul sănătăţii reproducerii, Republica Moldova, 1997. Ministerul Sănătăţii al Republicii 

Moldova, Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului, Departamentul de Stat pentru Statistică din 

Moldova, Societatea de Planificare a Familiei din Moldova, Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, USA, UNFPA, USAID și UNICEF. 

Atlanta: 1998 și Centrul Național de Sănătate Publică al Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova, Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii 

(UNICEF). Studiu de Indicatori Multipli în Cuiburi: Republica Moldova, 2012, Raport final. Chișinău, Republica Moldova, 2014. 

 

Figura 4. Gradul de cunoaştere despre anumite contraceptive moderne, anul 2005 și 2012 
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Sursa: Centrul Naţional de Sănătate Publică al Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova, Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF). 

Studiu de Indicatori Multipli în Cuiburi: Republica Moldova, 2012, Raport final. Chișinău, Republica Moldova, 2014. 

 

În Studiul demografic și de sănătate (SDSM), realizat în anul 2005, sunt oferite cele mai recente 
și cele mai detaliate informații despre cunoașterea contraceptivelor moderne, inclusiv a 
efectelor secundare. Autorii SDSM au descoperit că 45% în utilizatoarele metodelor moderne de 
contracepţie au fost informate despre efectele secundare sau problemele de sănătate ale 
metodei care li s-a furnizat.44% au fost informate referitor la ceea ce trebuie să facă în caz de 
manifestare a efectelor secundare și doar 37% din femei care recurg la metode moderne de 
contracepţie au spus că au fost informate despre alte metode pe care le-ar putea utiliza. 
 

Aproape jumătate din femei spun că au văzut un mesaj despre planificarea familială la televizor, 
pe când aproximativ o treime spun că au auzit despre planificarea familială la radio sau au citit 
despre aceasta în ziar sau în revistă în ultimele luni. Doar una din patru femei a spus că a aflat 
despre planificare familială dintr-o broşură sau în cadrul unui eveniment comunitar. Bărbaţii 
sunt mai puţini la număr, faţă de femeile care spun că au auzit informaţii despre planificarea 
familială. Mai puţin de o treime din bărbaţi au auzit despre planificare familială la televizor, pe 
când mai puţin de un sfert au primit informaţii prin intermediul radioului, ziarelor sau revistelor, 
şi doar 10% – prin intermediul broşurilor sau în cadrul evenimentelor comunitare.  
 

Este probabil ca aceste atitudini, în mare măsură pozitive față de contracepția modernă, și 
nivelurile rezonabile de cunoaştere să continue să fie valabile și astăzi. 
 

Utilizarea contraceptivelor moderne 
 

Nivelul de utilizare a contraceptivelor moderne în rândul femeilor căsătorite sau într-o relație a 
scăzut în ultimele două decenii, de la puțin peste jumătate (50,1%) în anul 1997, la 41,7% în anul 
2012 (Figura 5). 
 
 

Figura 5: Utilizarea contraceptivelor, femei într-o relație, cu vârsta cuprinsă între 15 și 49 de ani, 

perioada 1997-2012, după metoda contraceptivă 
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Sursa: Centrul Naţional de Sănătate Publică al Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova, Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF). 

Studiu de Indicatori Multipli în Cuiburi: Republica Moldova, 2012, Raport final. Chișinău, Republica Moldova, 2014. 

 

Figura 6: Utilizarea (și neutilizarea) contracepţiei, femei cu vârsta cuprinsă între 15 și 49 de ani, 

la moment căsătorite sau într-o relație, 2012 

 

Sursa: Centrul Naţional de Sănătate Publică al Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova, Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF). 

Studiu de Indicatori Multipli în Cuiburi: Republica Moldova, 2012, Raport final. Chișinău, Republica Moldova, 2014. 

 

S-a înregistrat o scădere semnificativă a utilizării DIU (de la o prevalență de 38,4% în anul 1997, 
la 19,8% în anul 2012) și o creștere în special a utilizării prezervativelor și a pilulelor 
contraceptive. Totuşi, în linii generale, cea mai frecvent utilizată metodă modernă de 
contracepție continuă să fie DIU (Figura 6).   
 
Figura 7: Utilizarea contraceptivelor moderne după chintile de bunăstare, 2012 
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Sursa:  Centrul Naţional de Sănătate Publică al Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova, Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii 

(UNICEF). Studiu de Indicatori Multipli în Cuiburi: Republica Moldova, 2012, Raport final. Chișinău, Republica Moldova, 2014. 

Cea mai înaltă rată de utilizare a contraceptivelor moderne este înregistrată în rândul celor mai 

înstărite 40% segmente de populaţie – în rândul cărora rata de utilizare a contraceptivelor 

moderne este de 45%, comparativ cu cele 20% cele mai sărace segmente, în rândul cărora rata 

de utilizare a contraceptivelor moderne este de 34% (Figura 7). Rate mai înalte de utilizare a 

contraceptivelor moderne se înregistrează în rândul celor care locuiesc în mediu urban, în 

special la Chișinău, comparativ cu cei din mediul rural ( 

Figura 8). În mod similar, cei cu un nivel mai înalt de studii sunt mai susceptibili de a utiliza 

metode de contracepţie. 

 

Figura 8: Utilizarea contracepţiei după locul de trai și studii, 2012 

 
 

Sursa:  Centrul Naţional de Sănătate Publică al Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova, Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii 

(UNICEF). Studiu de Indicatori Multipli în Cuiburi: Republica Moldova, 2012, Raport final. Chișinău, Republica Moldova, 2014 

 
Există diferenţe notabile în combinarea metodelor contraceptive în cadrul acestor categorii (a se 
vedea anexa 2).De exemplu: utilizarea DIU este mai frecventă în regiunea de sud (23,1%), 
comparativ cu celelalte regiuni și mai ales cu Chișinăul (cu 13,1%); utilizarea prezervativului este 
mai frecventă în zonele urbane (17,6%), comparativ cu cele rurale (8,2%); persoanele mai în 
vârstă sunt mai susceptibile să utilizeze DIU, iar cele mai tinere – prezervativele. 
 

Necesitatea nesatisfăcută de contracepţia modernă 
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Necesitatea nesatisfăcută (femei de vârstă fertilă, care sunt căsătorite sau într-o relație și care 

nu folosesc nicio metodă de contracepție, dar care doresc să amâne sarcina următoare, sau care 

doresc să renunțe cu totul la sarcină) este înaltă. Totuşi, dacă definiţia folosită de CDC în studiile 

privind sănătatea reproductivă57, unde sunt incluse și persoanele care utilizează metodele 

tradiţionale, este considerată a fi mai corespunzătoare pentru țări ca Republica Moldova, atunci 

necesitatea nesatisfăcută de contracepţia modernă este foarte înaltă – 27,2% de cupluri 

căsătorite, în anul 2012 (a se vedea Error! Reference source not found. și Figura 9). 

 

Error! Reference source not found.: Necesitatea nesatisfăcută de contracepţia modernă, femei 

în prezent căsătorite58 

 
 
Sursa: Serbanescu F, Morris L, Stratila M, Bivol D. Studiul sănătăţii reproducerii, Republica Moldova, 1997. Ministerul Sănătăţii al Republicii 
Moldova, Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului, Departamentul de Stat pentru Statistică din 
Moldova, Societatea de Planificare a Familiei din Moldova, Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, USA, UNFPA, USAID și UNICEF. 
Atlanta: 1998, Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă (CNSPMP) [Moldova] și ORC Macro. Studiul demografic și de 
sănătate din Republica Moldova, 2005. Calverton, Maryland: Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă al Ministerului 
Sănătăţii şi Protecţiei Sociale și ORC Macro, 2006 şi Centrul Național de Sănătate Publică al Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova, 
Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF). Studiu de Indicatori Multipli în Cuiburi: Republica Moldova, 2012, Raport final. Chișinău, 
Republica Moldova, 2014. 

                                                           
57 A se vedea, https://www.cdc.gov/reproductivehealth/productspubs/pdfs/epi_module_04_tag508.pdf 
58 Definiţia necesităţii nesatisfăcute este cea utilizată de CDC în studiile privind sănătatea reproductivă, a se vedea Measure evaluation. 
https://www.measureevaluation.org/prh/rh_indicators/specific/fp/unmet-need-for-family-planning. Necesitatea nesatisfăcută de 
planificarea familială În SSR din 1997 – femei cu vârsta cuprinsă între 15 şi 44 de ani, în SDSM din 2005 şi în MICS din 2012 – femei cu 
vârsta cuprinsă între 15 şi 49 de ani 
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Figura 9: Necesitatea nesatisfăcută de contracepţia modernă pentru amânarea sarcinii, pentru 

renunţarea la sarcină şi utilizarea în prezent a metodelor tradiționale de către femeile căsătorite 

şi femeile aflate într-o relaţie, cu vârsta cuprinsă între 15 şi 49 de ani, 2012 

 
Sursa: Centrul Naţional de Sănătate Publică al Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova, Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF). 
Studiu de Indicatori Multipli în Cuiburi: Republica Moldova, 2012, Raport final. Chișinău, Republica Moldova, 2014. 

Cele mai înalte rate ale necesităţilor nesatisfăcute de contracepție modernă sunt înregistrate în 
rândul celor care trăiesc în zonele rurale, în zonele din nordul țării, în rândul persoanelor cu cele 
mai scăzute niveluri de studii și, în mod semnificativ, în rândul celor mai sărace 20% de 
segmente de populaţie, în rândul cărora rata de utilizare a contraceptivelor moderne este de 
32,3%, comparativ cu 24,4% în rândul celor mai înstărite (a se vedea Figura 10). 
 

Figura 10: Necesitatea nesatisfăcută (femei căsătorite și femei într-o relație, cu vârsta cuprinsă 

între 15 și 49 de ani) de contracepţie modernă după regiune, urban sau rural, studii și bunăstare, 

2012 
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Sursa: Centrul Naţional de Sănătate Publică al Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova, Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF). 
Studiu de Indicatori Multipli în Cuiburi: Republica Moldova, 2012, Raport final. Chișinău, Republica Moldova, 2014. 
 

Necesitatea nesatisfăcută de contracepţie modernă este considerabil de mare dacă includem 

toate femeile de 15-49 de ani (peste o treime), și nu doar pe cele căsătorite sau aflate într-o 

relaţie (aproximativ un sfert) (a se vedea  

Figura 11).Dacă sunt incluse toate femeile, atunci cele mai înalte rate de necesităţi nesatisfăcute 
predomină în rândul celor mai sărace femei, în rândul celor cu un nivel redus de studii și în 
rândul celor din zonele rurale.  
 

Figura 11: Necesitatea nesatisfăcută de contracepţia modernă pentru amânarea sarcinii, pentru 

renunţarea la sarcină şi utilizarea metodelor tradiționale de către femeile căsătorite sau aflate 

într-o relaţie, și de către toate femeile cu vârsta cuprinsă între 15 şi 49 de ani, 2012 
 

 
 
Sursa: Tabulare specială oferită de UNFPA de la Centrul de Cercetări Demografice al Republicii Moldova, Fondul Naţiunilor Unite pentru 
Copii (UNICEF). Studiu de Indicatori Multipli în Cuiburi: Republica Moldova, 2012, Raport final. Chișinău, Republica Moldova, 2014. Cifrele 
estimate pentru MICS 2012, privind necesitatea nesatisfăcută și utilizarea contracepției de către TOATE femeile, au fost oferite de către 
Centrul de Cercetări Demografice.  
 

Avortul indus 
 

Avortul indus a constituit mijlocul primar de control al fertilităţii în toată fosta Uniune Sovietică, 
inclusiv în fosta Republică Sovietică Socialistă Moldovenească. În deceniul după proclamarea 
independenţei Moldovei în 1991, ratele avortului au început să scadă pe măsură ce practicarea 
metodelor moderne de contracepţiei a devenit tot mai răspândită. Cu toate acestea, așa cum s-a 
afirmat anterior, ratele de utilizare a metodelor de contracepţie moderne în ultimii 15 ani au 
stagnat. Avortul indus continuă să fie o formă importantă de control al fertilității. 
 

La fel ca și în alte țări din Europa de Est și Centrală și în fosta Uniune Sovietică, legile privind 
avortul în Republica Moldova sunt printre cele mai libere din lume. Potrivit legislaţiei, femeile 
pot să obţină prin cerere permisiunea de a efectua un avort voluntar până în a 12-a săptămână 
de sarcină și până în a 21-a săptămână de sarcină în caz de motive socio-economice și medicale. 
Din mai multe motive, printre care accesul limitat la metodele de contracepţie moderne, avortul 
continuă să fie o formă importantă de control al fertilității. De la obţinerea independenţei, rata 
avortului în Moldova a scăzut drastic comparativ cu anul 1989, când existau 93,0 avorturi la 
1000 de femei cu vârsta cuprinsă între 15 și 44 de ani – printre cele mai mari rate raportate în 
Uniunea Sovietică. Rata raportată a scăzut la 50 în 1994, 38,8 în 1996, 30,8 în 1998, 17,6 în 2004 
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și 18,0 în 2010, iar în 2015 rata a fost de 21,5 avorturi la 1000 de femei cu vârsta cuprinsă între 
15 și 44 de ani59.Totuşi, este probabilă sub-raportarea datelor pentru ultimii ani60, întrucât multe 
avorturi au loc în instituţii medicale private sau cu ajutorul Cytotec (Misoprostol) și Mt Pill 
(mifepristone), dat fiind faptul că avortul medicamentos a devenit pe larg acceptat și practicat61.  
 

Conform datelor din SDSM 2005, rata totală a avortului pe parcursul vieţii (RTA), observată în 
perioada de trei ani anteriori studiului (de la mijlocul anului 2002 până la mijlocul anului 2005), 
este de 1,1 avorturi per femeie. RTA este ceva mai mare în mediile urbane decât în cele rurale 
(1,3 şi 1,0, corespunzător).Această rată este mai mică decât în ţările învecinate România (2,2) și 
Ucraina (1,6). 
 

RTA cea mai mică de 0,7 este observată la femeile din chintila de bunăstare cea mai săracă, în 
timp ce RTA cea mai mare (1,4) este înregistrată la femeile din chintila superioară şi, de 
asemenea, la femeile din Chişinău62. Ratele mai mari de avort la femeile mai înstărite se 
datorează probabil faptului că avorturile nu mai sunt acoperite de stat, iar femeile cu resurse 
adecvate au mai multe șanse să aibă acces la serviciile de avort și să-și permită procedura.  
 

Centrul de instruire în domeniul sănătăţii reproductive (CIDSR), o organizaţie neguvernamentală 
fondată în anul 199863, oferă recomandări privind accesul la diferite tipuri de avort indus. 
Împreună cu MS, Centrul menţine un sistem de monitorizare, iar acoperirea acestor statistici 
este considerată a fi înaltă. Se estimează, în baza acestui sistem, că rata anuală de avorturi este 
de 15 avorturi per 1 000 de femei cu vârsta cuprinsă între 15 și 49 de ani, sau de 12 635 pe an.  
 

Rodica Comendant, directoarea CIDSR, ne-a comunicat că aproximativ 15% dintre sarcini sunt 
încetate cu ajutorul medicamentelor, 70% – prin aspirare, iar alte 15% prin dilataţie şi chiuretaj 
(D&C).Am aflat că un avort prin aspirare costă aproximativ 20 de euro, iar cel medicamentos – 
30 de euro. Chiar dacă ni s-a spus că misoprostol și mifepristone sunt disponibile doar în baza 
unei prescripții medicale, în unele farmacii le-am fi putut procura și fără prescripție, la un preţ 
de aproximativ 34 de euro. CNAM nu reglementează avortul indus.  

Imagine de ansamblu a dovezilor privind disponibilitatea pe 
piaţa naţională a contraceptivelor moderne și a metodelor 
contraceptive combinate 
 

Surse de obţinere a metodelor de contracepție 
 

Pentru a înţelege gradul de adecvare al accesului și acoperirii cu contraceptive moderne, este 
util să înţelegem de unde utilizatorii obţin contraceptive. Singurele informaţii reprezentative 
privind sursa de unde utilizatorii obţin contraceptive sunt prezentate în SDSM din 200564.În 

                                                           
59 A se vedea http://www.johnstonsarchive.net/policy/abortion/ab-moldova.html 
60 Centrul de Instruire în Domeniul Sănătății Reproducerii din Republica Moldova (CIDSR). Evaluarea şi mapping a serviciilor comprehensive 
în avort în Republica Moldova; OMS, 2014-2015. https://womenhelp.org/en/page/688/whw-resources-and-publications 
61 A se vedea Comendant R. Implementarea metodei avortului medicamentos în Republica Moldova: de la utilizarea clandestină la 
încorporarea în standardele naționale de avort. http://www.sanatateafemeii.md/wp-content/uploads/2016/06/Comendant.pdf, accesat 
în mai 2017 
62 Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă (CNSPMP) [Moldova] și ORC Macro. Studiul demografic și de sănătate din 
Republica Moldova, 2005. Calverton, Maryland: Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă al Ministerului Sănătăţii şi 
Protecţiei Sociale și ORC Macro, 2006 
63 A se vedea: Centrul de Instruire în Domeniul Sănătății Reproducerii din Republica Moldova (CIDSR). Evaluarea şi mapping a serviciilor 

comprehensive în avort în Republica Moldova; OMS, 2014-2015. https://womenhelp.org/en/page/688/whw-resources-and-publications 
64 Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă (CNSPMP) [Moldova] și ORC Macro. Studiul demografic și de sănătate din 

Republica Moldova, 2005. Calverton, Maryland: Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă al Ministerului Sănătăţii şi 

Protecţiei Sociale și ORC Macro, 2006. 

http://www.johnstonsarchive.net/policy/abortion/ab-moldova.html
https://womenhelp.org/en/page/688/whw-resources-and-publications
http://www.sanatateafemeii.md/wp-content/uploads/2016/06/Comendant.pdf%20Accessed%20May%202017
http://www.sanatateafemeii.md/wp-content/uploads/2016/06/Comendant.pdf%20Accessed%20May%202017
https://womenhelp.org/en/page/688/whw-resources-and-publications
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studiu este indicat că în 2005, instituţiile publice (de stat) au furnizat contraceptive pentru doi 
din trei utilizatori (69%), pe când 28% din utilizatori au primit contraceptive prin intermediul 
farmaciilor comerciale și surselor medicale private şi 3% prin intermediul altor surse private, de 
exemplu, magazine. (Figura 12). 
 

Figura 12: Sursele de obținere a contraceptivelor moderne, 2005 

 

 
 

Sursa: Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă (CNSPMP) [Moldova] și ORC Macro. Studiul demografic și de sănătate din 

Republica Moldova, 2005. Calverton, Maryland: Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă al Ministerului Sănătăţii şi 

Protecţiei Sociale și ORC Macro, 2006. 
 

Cea mai comună sursă de furnizare a contraceptivelor în Moldova au fost spitalele de stat, care 
au aprovizionat o treime din toţi utilizatorii de metode moderne. Medicii de familie şi farmaciile 
au aprovizionat aproximativ câte un sfert din utilizatori. Cabinetele de stat ale planificării 
familiale au aprovizionat cu metode de contracepţie doar 7% din utilizatori. Spitalele, clinicile 
private şi medicii privaţi au fost de asemenea luaţi în considerare, însă doar pentru o cotă foarte 
mică (2%) din proviziile de contraceptive.  
 

Sursele de stat au aprovizionat aproape toţi utilizatorii cu metode de lungă durată, precum sunt 

sterilizarea feminină (99%) şi DIU (95%). Totuşi, marea majoritate a pilulelor şi prezervativelor 

au fost procurate de către utilizatori din surse private, mai ales din farmacii. Cu toate acestea, o 

treime din utilizatorii de pilule și-au dobândit metodele din surse de stat (a se vedea Figura 13). 
 

                                                                                                                                                                                     
 

Pilula Diu Prezervativul masculin Sterilizarea feminină

Spital public Medic de familie Clinică de PF Spital privat Farmacie Medic privat Magazin/prieten



 

29 
 

Figura 13: Sursele de obținere a contraceptivelor moderne, 2005 

 
 

Sursa: Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă (CNSPMP) [Moldova] și ORC Macro. Studiul demografic și de sănătate din 

Republica Moldova, 2005. Calverton, Maryland: Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă al Ministerului Sănătăţii şi 

Protecţiei Sociale și ORC Macro, 2006. 

 
Nu este clar în ce măsură sursele de obţinere a contraceptivelor, pe care le utilizează populaţia, 

s-au schimbat în ultimul deceniu. Totuşi, având în vedere schimbarea metodelor combinate de 

contraceptive utilizate de persoanele care se bazează mai puțin pe metode de lungă durată în 

tot acest răstimp, precum și faptul că UNFPA a încetat în anul 2012 să mai doneze contraceptive, 

trebuia să fi existat o trecere majoră a celor care obțineau contraceptive de la sectorul public, la 

cel privat.  
 

Există o piață comercială dinamică a mai multor contraceptive moderne, disponibile pentru 

procurare la farmacii și alte puncte de vânzare, în multe farmacii existând peste 15 mărci diferite 

de pilule contraceptive în vânzare. 
 

UNFPA a aprovizionat Republica Moldova cu contraceptive moderne (pilule hormonale 
combinate, DIU copper, Depo-Provera® și prezervative) de la mijlocul anului 1990. Acest lucru a 
încetat în anul 2012, atunci când țara a fost clasificată drept una cu venit mediu inferior (a se 
vedea Tabelul 265. 
Tabelul 2: Contraceptive oferite de UNFPA, 2011 și 2012 

Anul achiziţionării Denumirea 
contraceptivului 

Cantitatea 

2011 DIU copper T 380A  30 000 bucăți 

 Depo-Provera® și seringi 4 000 seturi 

 Microgynon® 30 149 760 cicluri 

2012 Prezervative masculine 2 016 000 bucăți 

 Marvelon  149 580 cicluri 

 Exluton 39 936 cicluri 
                                                           
65 El-Fiki M. Securitatea produselor de sănătate reproductivă. Analiza situaţională în Republica Moldova. Chișinău: Oficiul de țară al UNFPA, 
octombrie 2016. A se vedea și: UNFPA. Documentul final al programului de țară pentru Republica Moldova (2013-2017). New York: 2012 și 
Cojohari N, Reed S, Caraseni G. Final Report Independent Second Country Programme 2013-2017 Evaluation: Republic of Moldova [Al 
doilea program de țară pentru anii 2013-2017 al UNFPA: Republica Moldova. Evaluare independentă. Raport final]. New York: UNFPA, 
2016.  
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Prin Serviciile de achiziţii ale UNFPA – Instituţia Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare 

şi Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătăţii” (IP UCIMP DS), care implementează 

granturile din partea Fondului Global pentru combaterea SIDA, Tuberculozei şi Malariei, a 

procurat în anul 2012 prezervative masculine standard 53 mm (2 200 032 bucăți) (Tabelul 3). 
 

Tabelul 3: Prezervative masculine procurate în perioada 2012-2016 de către partenerii locali de 

implementare a granturilor Fondului Global pentru combaterea SIDA, Tuberculozei şi Malariei 

(ONG Centrul PAS; IP UCIMP DS), inclusiv prin Serviciile de achiziţii ale UNFPA. 
 

Anul achiziţionării Denumirea 
contraceptivului 

Cantitatea 

2012 Prezervative masculine 2 200 032 

2015 Prezervative masculine 1 280 160 

2016 Prezervative masculine 1 883 232 

 
În urma vizitelor efectuate la IMSP și CSPT, am constat un număr foarte mic de contraceptive 
disponibile la instituţiile de asistenţă medicală primară și la centrele de sănătate prietenoase 
tinerilor (CSPT)66. Farmaciile comerciale din unele instituţii de asistenţă medicală primară, totuși, 
au mai multe contraceptive hormonale orale și prezervative (Figura 14).  
 
Figura 14: Contraceptivele dintr-o farmacie comercială a unei instituții de asistenţă medicală 

primară  

 

 
Foarte puţine pilule contraceptive și prezervative erau disponibile în unele IMSP spre sfârșitul 
anului 2016 și, practic, în niciuna nu erau prezente DIU sau contraceptive injectabile. În unele 
cazuri, cantităţile reduse de contraceptive moderne, disponibile în IMSP, erau rămase încă de la 
ultima donație făcută de UNFPA în anul 2012. 

                                                           
66 El-Fiki M. Securitatea produselor de sănătate reproductivă. Analiza situaţională în Republica Moldova. Chișinău: Oficiul de țară al UNFPA, 
octombrie 2016. 
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Figura 15: Cantitățile limitate de contraceptive moderne (prezervative masculine și DIU) 

disponibile la un centru de sănătate vizitat în timpul acestei consultări. Acestea au fost recent 

procurate la nivel local din fondurile disponibile. 

 
 
 
Unii directori de IMSP achiziționează contraceptive locale folosind fondurile discreționare 

alocate pentru achiziționarea de produse farmaceutice și alte produse (Figura 16). Totuși, există 

numeroase cereri în condiţiile acestor fonduri limitate disponibile, iar contraceptivele sunt unele 

dintre numeroasele produse farmaceutice și alte produse în cantități mici (Figura 15). 

 
Figura 16: Contraceptive moderne cumpărate la nivel local de un centru de sănătate la începutul 

anului 2017 din bugetul discrețional disponibil. Printre ele se numără Depo-Provera®, cumpărat 

prin biroul local a companiei Gedeon Richter. 
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O situație similară era la un CSPT, a se vedea Figura 17. 
 

Figura 17: Exemple de prezervative disponibile la un centru de sănătate prietenos tinerilor 

 

 

Concepte de bază – capacitatea și disponibilitatea de a plăti și 
veniturile cuplurilor care folosesc contraceptive 
 

Capacitatea de plată (CP) se referă la ușurința cu care consumatorii găsesc banii necesari pentru 
a plăti, în acest caz, pentru contraceptive. Potrivit analizei CP, cu cât mai redus este prețul 
relativ pentru contraceptive, în raport cu venitul, cu atât mai mare este posibilitatea 
utilizatorilor de a plăti pentru ele, existând dovezi internaţionale clare în acest sens. Abordarea 
folosită pentru a măsura CP presupune deducerea venitului mediu anual al cuplurilor care 
folosesc contraceptive după chintilă de venit (cinci subgrupuri egale de populaţie), și 
compararea rezultatului cu costul unui cuplu-an protecţie (CYP) pentru diferite metode, mărci și 
surse. 
 

O estimare frecvent utilizată pentru a măsura CP presupune că cheltuielile pentru contraceptive 
nu ar trebui să depășească 1% din venitul per cuplu67.Cuplurile, care ar trebui să depăşească 1% 
din venit pentru procurarea contraceptivelor, sunt considerate incapabile sau mai puţin 
susceptibile de a plăti pentru ele. Estimarea de 1%, totuși, poate fi părtinitoare față de grupurile 
de populaţie cu venituri medii, care au un venit disponibil mai mare, decât față de grupurile cu 
venituri mai sărace. 
 

Există numeroase dovezi din multe ţări precum că utilizarea contraceptivelor moderne este 
foarte sensibilă la preţ: chiar și cele mai mici creşteri de preţ duc la scăderea utilizării 
contracepţiei68. Utilizarea venitului per capita pentru estimarea accesibilității nu este o soluție 
perfectă. Unele cupluri, care folosesc contraceptive, au acces fie la bugetul familiei, fie la venitul 

                                                           
67 A se vedea: Singh S, Darroch JE, Ashford LS, Vlassoff M. Adding It Up: The Costs and Benefits of Investing in Family Planning and 
Maternal and Newborn Health [Adăugare: Costurile și beneficiile investițiilor în planificarea familială și în sănătatea maternă și a nou-
născutului]. New York: UNFPA și Institutul Guttmacher, 2009; Singh S, Darroch JE. Adding It Up: Costs and Benefits of Contraceptive 
Services Estimates for 2012 [Adăugare: Costurile și beneficiile serviciilor de contracepție, estimări pentru anul 2012]. New York: UNFPA și 
Institutul Guttmacher, 2012; Harvey PD. The Impact of Condom Prices on Sales in Social Marketing Programs. Studies in family planning 
1994 [Impactul preţurilor la prezervative asupra vânzărilor în programele de marketing social. Studii în domeniul planificării familiale]; 
25(1): 52-58. 
68Harvey PD. The Impact of Condom Prices on Sales in Social Marketing Programs. Studies in family planning 1994 [Impactul preţurilor la 
prezervative asupra vânzărilor în programele de marketing social. Studii în domeniul planificării familiale]; 25(1): 52-58. 



 

33 
 

soției/soțului, fiind rezonabil să presupunem că produsele contraceptive sunt procurate de un 
partener sau altul, și nu de ambii parteneri ai cuplului69. Astfel, în cadrul estimărilor CP se ia în 
considerare un prag de venit mai inferior, de exemplu 0,5% pentru cele mai sărace 40% de 
segmente de populaţie.  
În urma unei analize a facturilor pentru produsele de SR, efectuate de Banca Mondială în mai 
multe țări, s-a sugerat că estimările de aproximativ 0,5% din venitul cuplului pentru 
contraceptive pot fi mai realiste, având în vedere cheltuielile gospodăriilor pentru alte servicii și 
produse de îngrijire a sănătății (a reproducerii).Pentru a vedea care este CP, costurile 
contraceptivelor după metodă, marcă și sursă sunt apoi comparate cu chintilele de venit, 
generând un raport cost-venit exprimat în procente. Datorită acestei analize putem vedea care 
metode și mărci sunt accesibile pentru fiecare chintilă de venit. 
 

Spre deosebire de CP, disponibilitatea de a plăti (DP) reflectă valoarea pe care o clienții o acordă 
contraceptivelor. Datorită valorii pe care o acordă produsului, consumatorii pot, desigur, să 
decidă să cheltuie mai mult de 1% din venitul cuplului. În timpul interviurilor, farmaciștii și 
medicii ne-au spus că unele femei erau disponibile să plătească pentru contraceptive orale 
prețuri foarte mari (de exemplu pentru Yasmin® – 8 euro pentru un ciclu, Yaz® – 10 euro pentru 
un ciclu).Deși aceste dovezi sunt doar anecdotice, există o distincție marcantă între capacitatea 
și disponibilitatea de a plăti. În lipsa unei alternative pentru definirea unui criteriu de referinţă, 
în urma analizelor din acest raport, utilizatorii sunt clasificați drept incapabili să plătească în 
cazul în care preţul depăşeşte 1,0% din venitul anual al cuplului (2 x venit pe cap de locuitor). 
Aceasta nu înseamnă neapărat că gospodăriile nu doresc să plătească, dar cu siguranță este mai 
puțin probabil să facă acest lucru, având în vedere veniturile lor. Cuplurile vor fi considerate 
capabile să plătească, dacă prețul nu va depăși 1-1,5% din venit. 
 

Deducerea venitului mediu după segmente de populaţie și 
eșantionarea farmaciilor în vederea colectării costurilor pentru 
contraceptive 
 

Pentru estimarea CP, este nevoie mai întâi de date privind procentul venitului la nivel naţional 
după segment de populaţie sau chintilă. Venitul mediu pe cap de locuitor pentru fiecare chintilă 
a fost calculat utilizând datele Băncii Mondiale privind veniturile pentru anul 2015 și datele 
privind distribuţia veniturilor din același an ( 
Figura 18) – cel mai recent an pentru care sunt disponibile aceste date70.  
 

Cele mai recente estimări ale Băncii Mondiale ale venitului național brut (VNB) pe cap de 

locuitor sunt pentru anul 2015, echivalând cu 2 240 USD71. La bază stă un număr estimat al 

populației de 3,5 milioane, această cifră fiind disponibilă atunci când Banca Mondială a efectuat 

estimările. Totuşi, conform rezultatelor deja disponibile ale recensământului naţional din anul 

2014, numărul populației este de 2 804 80172. În continuarea s-a utilizat această cifră, iar VNB pe 

cap de locuitor a fost ajustat pentru a ține cont de numărul mai mic al populaţiei, după cum 

reflectă recensământul național din anul 2014 (Figura 19). 
 

                                                           
69  A se vedea: Hudgins T, Walker G, Stan L. Ensuring Contraceptives for Disadvantaged Populations in Romania [Asigurarea 
contraceptivelor pentru grupurile dezavantajate ale populaţiei din România]. București: JSI și UNFPA, 2003; și Karim AM, Sarley D, Hudgins 
AA. Bangladesh: Family Planning Market Segmentation — Update of the 2003 Analysis [Bangladeș: segmentarea pieţei produselor pentru 
planificarea familială – actualizarea analizei din anul 2003]. Arlington, Va.: USAID | DELIVER PROJECT, Task Order 1, 2007. 
70 A fost utilizat un curs de schimb de 0,9144 EUR pentru 1 USD; http://www.xe.com/, accesat în mai 2017. 
71 Banca Mondială, Moldova. http://data.worldbank.org/country/moldova, accesat la 15 aprilie 2017 
72 A se vedeasite-ul web al BNS http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=479 

http://www.xe.com/
http://data.worldbank.org/country/moldova
http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=479
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Figura 18: Distribuţia procentuală a venitului după chintilă, Moldova 2015 
 
 

 
 
Sursa: Banca Mondială, date pentru Moldova http://data.worldbank.org/country/moldova, accesat la 12 aprilie 2017 

 
Figura 19: Venitul pe cap de locuitor estimat în euro după chintilele de populaţie, 2015 
 

 
 

Costul contraceptivelor moderne la farmacii; prețurile percepute 
pentru contraceptive în sectorul comercial 
 

Am efectuat vizite la peste 20 de farmacii private, unde erau comercializate contraceptive73, 
pentru a vedea mărcile, metodele și preţul contraceptivelor din stoc. Farmaciile au fost un 
eşantion comod, dar și unul corespunzător. S-a depus efort pentru obţinerea unui eşantion cât 
mai divers, care să includă farmacii atât din mediul urban, cât și din cel rural, din toate regiunile 
din ţară și din diferite sectoare ale municipiului Chişinău. 
 

Tabelul 4 sunt prezentate datele privind preţurile în medie per unitate, înregistrate în sondajul 

preţurilor după metodă și marcă, percepute pentru prezervative, pilule, DIU, contraceptive de 

urgenţă, spermicide sau alte contraceptive vândute în Republica Moldova. Mai multe mărci 

specifice de contraceptive aveau preţ diferit în diferite farmacii din întreaga țară. Acest lucru 

                                                           
73 Au fost vizitate farmacii din centrul Chişinăului, din mai multe sectoare ale municipiului Chişinău, din raioanele Cimișlia, Hâncești, 
Ungheni, Călărași, Căușeni, Anenii-Noi și din satul Bulboaca, satul Costești din raionul Ialoveni, de unde au fost obţinute costurile pentru 
contraceptive.  

37.8

22.5

17.3
13.4

9.1

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Chintila 5 - 20% 
populație

Chintila 4 - 20% Chintila 3 - 20% Chintila 2 - 20% Chintila 1 - 20% 
populație

%
 V

N
B

Chintile de populație

4,836

2,874

2,209
1,711

1,169

2,259

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

Chintila 5 -
20%

Chintila 4 Chintila 3 Chintila 2 Chintila 1 -
20%

Media

V
N

B
 p

e
r 

ca
p

it
a 

în
 e

u
ro

Chintile de populație

http://data.worldbank.org/country/moldova


 

35 
 

reflectă, probabil, în mare măsură concurenţa și disponibilitatea lor în mai multe puncte de 

vânzare. 
 

În general, farmaciile aveau în stoc o gamă largă de contraceptive, inclusiv multe mărci de 
prezervative și pilule hormonale combinate orale, câteva mărci de contraceptive de urgenţă, 
DIU și spermicide (Figura 20 și  
 

 

 

 

Figura 21).În câteva farmacii existau chiar și inele hormonale vaginale și Mirena® – DIU care 
eliberează hormoni. Farmaciile au raportat vânzări de prezervative cu preţuri per bucată variind 
de la 8 cenți pentru cele mai ieftine, până la 90 de cenți pentru cele mai scumpe, și de la 11 euro 
pentru un ciclu al celor mai scumpe contraceptive orale, până la 2,5 euro pentru cele mai ieftine 
COC (Tabelul 4). 
 

Când i-am întrebat pe farmaciști care contraceptive orale erau cele mai preferate, aceştia au 
menţionat în general trei mărci: Yaz®, Dimia® și Yasmin®.Toate trei sunt cele mai scumpe din 
cele peste 15 contraceptive hormonale orale disponibile în vânzare, iar când i-am întrebat pe 
farmacişti de ce anume acestea sunt cele mai populare, ei au argumentat că medicii de familie și 
ginecologii le recomandă frecvent femeilor. De asemenea, am înţeles că Gedeon Richter, Bayer 
și distribuitorii farmaceutici locali au un număr de reprezentanţi (reprezentanţi de vânzări), care 
vizitează cu regularitate farmaciile, medicii de familie și ginecologii și le oferă mostre comerciale 
ale produselor pe care le comercializează. 
 
Figura 20: O parte din câteva prezervative masculine în vânzare la o farmacie comercială 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 21: O parte din câteva contraceptive hormonale orale în vânzare la o farmacie comercială 
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Tabelul 4: Preţurile74 contraceptivelor în farmaciile eșantionate, mai 2017 
 

Marca contraceptivului Prețul mediu în euro la farmaciile din 
eşantion  

 

Lindynette® 20 3,1 

Rigevidon® 4,4 

Dimia® 7,0 

Tri-regol® 7,1 

Regulon® 4,1 

Yaz® 10,0 

Belara® 9,4 

Qlaira® 10,8 

Midiana® 4,7 

Logest® 5,2 

Diane® 3575 4,3 

Yasmin® 7,7 

Novynette® 4,7 

Regulon® 4,5 

Artizia® 3,6 

Angeliq 12,1 

Microgynon® 2,5 

Pilule doar cu progesteron  

Lactinette®  9,1 

Contracepţie de urgență  

Postinor® 6,6 

Escapelle® 8,2 

DIU  

Mirena® 130,2 

Yunona® T cu 19,6 

                                                           
74 A fost utilizat un curs de schimb de 20,44 MDL pentru 1 EUR; http://www.xe.com/, accesat în mai 2017.  
75 A se vedea informaţii despre efectele adverse, 
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2013/05/news_detail_001801.jsp&mid=WC0b01ac05800
4d5c1 și http://omr.bayer.ca/omr/online/diane-35-pm-pt3.pdf 

http://www.xe.com/
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2013/05/news_detail_001801.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2013/05/news_detail_001801.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
http://omr.bayer.ca/omr/online/diane-35-pm-pt3.pdf
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Yunona® Bio T  3,4 

Yunona® bio multi * 

Yunona® T super 6,3 

DIU generic T Chinese 2,7 

Prezervative  

Durex® 0,9 

Lex 0,3 

Vizit 0,7 

Dolphin 0,5 

Playboy 0,9 

One Touch 0,5 

Wadex * 

Your Libido 0,3 

Masculan 0,5 

Romed 0,1 

Innotex 0,4 

Sico 0,5 

Inel vaginal  

Nova ring 10,0 

Comprimate pentru administrare vaginală  

Ovule Pharmatex N10 5,0 
 

* Număr insuficient pentru a obţine o indicaţie rezonabilă a preţului. 

 

Preţurile percepute pentru contraceptive sunt ridicate în raport cu venitul și costul pentru trai. 

Ele sunt puțin mai ridicate în mediul rural și, în special, mai puţin accesibile atât fizic, cât și 

financiar. 

 

 

Pregătirea estimărilor privind capacitatea de plată pentru 
contraceptive moderne în țară 
 

Costul anual pentru fiecare tip și marcă de contraceptive vândute în farmacii a fost determinat 
prin înmulţirea preţului mediu unitar (Tabelul 4) la factorul standard de cuplu-ani protecţie (CYP) 
pentru fiecare metodă76.Factorii CYP conveniţi la nivel internaţional, care au fost utilizați pentru 
analiză, au fost următorii: 120 de prezervative pe an, 15 cicluri de pilule, 4,6 ani per DIU, 3,3 ani 
pentru un DIU LNG-IUS pe un termen de 5 ani și 20 de doze de pilule contraceptive de urgență.  
 

Costul protecţiei timp de un an împotriva sarcinii, ca procent din venitul anual, a fost determinat 

împărţind costul anual per CYP, pentru fiecare marcă, la venitul cuplului care foloseşte 

contraceptive, pentru fiecare segment de populaţie după chintila de venit (a se vedea  
Figura 18 și Figura 19).După cum s-a discutat mai devreme, cheltuielile, pe care gospodăriile le 
fac pentru contraceptive, sunt de obicei considerate excesive și, în general, nesustenabile, în 
cazul în care acestea depăşesc 1,0% din venitul anual al cuplurilor care folosesc contraceptive. 

                                                           
76 MEASURE Evaluation PRH. Family Planning and Reproductive Health Indicators Database. Couple-years of protection (CYP) [Baza de date 
a indicatorilor privind planificarea familială și sănătatea reproducerii. Cuplu-ani protecţie (CYP)]. 
http://www.cpc.unc.edu/measure/prh/rh_indicators/specific/fp/cyphttp://www.cpc.unc.edu/measure/prh/rh_indicators/specific/fp/cyp
http://www.cpc.unc.edu/measure/prh/rh_indicators/specific/fp/cyp, accesat în mai 2017. 

http://www.cpc.unc.edu/measure/prh/rh_indicators/specific/fp/cyp
http://www.cpc.unc.edu/measure/prh/rh_indicators/specific/fp/cyp
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Deși pare ciudat, cuplurile care folosesc contraceptive pot fi dispuse să plătească cu 1,5%, 2,0% 
sau chiar 3,0% mai mult din venit; totuşi, s-a presupus că 1,0%, pentru situaţia din Moldova, este 
plafonul CP maxime a clienților. În Tabelul 5, procentele de venit care depăşesc 2,0% sunt 
marcate cu galben, cele între 1,0 și 1,9 – cu roșu, iar cele sub 1,0 – cu albastru. 
 

Tabelul 5:  Costul contraceptivelor (aplicând preţul mediu) ca procent din venitul anual al 

cuplurilor 
 

 

Accesibil Aproape accesibil Inaccesibil 
 
 
 

Venitul național brut al cuplurilor care folosesc contraceptive (adică dublul cifrei per capita) în 
euro 

Sursa: Farmaciile 
comerciale și drogherii 

 
Euro 

 

Chintila 1 
Cea mai 
săracă 
2 338 

Chintil
a 2 

 
3 422 

Chintil
a 3 

 
4 418 

Chintil
a 4 

 
5 748 

Chintila 
5 Cea 
mai 

bogată 
9 672 

Media 

 

4 518 

  
      

Metoda Marca Costul 
per 
CYP 

Costul ca procent din venitul anual  

Prezervative 

 Lex 36 1,5 1,1 0,8 0,6 0,4  

 Vizit 84 3,4 2,5 1,9 1,5 0,9  

 Playboy 108 4,6 3,2 2,4 1,9 1,1  

 Dolphin 60 2,6 1,8 1,4 1,0 0,6  

 One Touch 60 2,6 1,8 1,4 1,0 0,6  

 Durex® 108 4,6 3,2 2,4 1,9 1,1  

 Your Libido 36 1,5 1,1 0,8 0,6 0,4  

 Masculan 60 2,6 1,8 1,4 1,0 0,6  

 Romed 12 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1  

 Innotex 48 21 1,4 1,0 0,8 0,4  

 Sico 
 

60 2,6 1,8 1,4 1,0 0,6  

COC 

 Diane® 3577 64,5 2,8 1,9 1,5 1,1 0,7  

 Tri-regol® 106,5 4,6 3,1 2,4 1,9 1,1  

 Yaz® 150 6,4 4,4 3,4 2,6 1,6  

 Yasmin® 115,5 4,9 3,4 2,6 2,0 1,2  

 Lindynette® 
20 

46,5 2,0 1,4 1,1 0,8 0,5  

 Microgynon
® 

37,5 1,6 1,1 0,8 0,7 0,4  

 Dimia® 105 4,5 3,1 2,4 1,8 1,1  

                                                           
77 A se vedea informaţii despre efectele adverse, 
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2013/05/news_detail_001801.jsp&mid=WC0b01ac05800
4d5c1 și http://omr.bayer.ca/omr/online/diane-35-pm-pt3.pdf 
 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2013/05/news_detail_001801.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2013/05/news_detail_001801.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
http://omr.bayer.ca/omr/online/diane-35-pm-pt3.pdf
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 Regulon® 61,5 2,6 1,8 1,4 1,1 0,6  

 Belara® 141 6,0 4,1 3,2 2,5 1,5  

 Qlaira® 162 6,9 4,7 3,7 2,8 1,7  

 Midiana® 70,5 3,2 2,1 1,6 1,2 0,7  

 Logest® 78 3,3 2,3 1,8 1,0 0,8  

 Novynette® 70,5 3,2 2,1 1,6 1,2 0,7  

 Artizia® 54 2,3 1,6 1,2 0,9 0,6  

 Angeliq 181,5 7,8 5,3 4,1 3,2 1,9  

 Rigevidon® 66 2,8 1,8 1,4 1,0 0,6  

Pilule doar cu progesteron 

 Lactinette® 136,5 5,8 4,0 3,1 2,3 1,4  

Contracepţie de urgență 

 Postinor® 132 5,6 3,9 3,0 2,2 1,4  

 Escapelle® 164 7,0 4,8 3,7 2,9 1,7  

DIU 

 Yunona® T 
cu 

4,4 0,2 0,1 <0,1 <0,1 <0,1  

 Yunona® Bio 
T 

*       

 Yunona® bio 
multi 

*       

 Yunona® T 
super 

*       

 DIU generic 
Chinese 

0,6 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1  

 Mirena® 37,2 1,6 1,1 0,8 0,6 0,4  

 
 
 

Segmentele de populaţie care sunt dezavantajate și care 
reprezintă o prioritate majoră pentru furnizarea de 
contraceptive moderne 
 

Cazul subvenționării furnizării serviciilor de planificare familială în 
Republica Moldova  

Prevenirea sarcinilor neplanificate trebuie să reprezinte o prioritate în societățile moderne. 
Abilitarea, angajarea în câmpul muncii și integrarea femeilor sunt elemente esenţiale pentru 
bunăstarea femeilor și a societăţii în ansamblu, în special în climatul economic actual. Prin 
urmare, este foarte important ca factorii de decizie și autorităţile competente să includă 
alegerea contracepției moderne ca o componentă principală a politicilor integrate în domeniul 
sănătăţii sexuale și reproductive, egalității de gen, abilitării femeilor, planificării familiale, 
ocupării forţei de muncă și educaţiei. 
 

Există implicaţii de cost importante în ceea ce priveşte oferirea de servicii de contracepție 
numărului tot mai mare de femei, care au nevoie de contraceptive moderne, și oferirea de 
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servicii complete și de înaltă calitate tuturor utilizatorilor78. Totodată, banii cheltuiţi pe serviciile 
de contracepție, pentru a ajuta femeile să evite sarcinile neplanificate, prezintă mari avantaje 
asupra sănătăţii, avantaje sociale și economice pentru femei, familii și societate, și au ca rezultat 
economii nete pentru sistemul de sănătate. Contracepţia prezintă multe beneficii pentru 
societate, economie și sănătate, beneficii care decurg din capacitatea femeilor și a cuplurilor de 
a avea numărul de copii dorit, de a decide când este momentul potrivit în viața lor de a avea 
copii, de a reduce ratele mortalității și ale morbidității materne și de a le oferi bebelușilor cele 
mai bune șanse pentru sănătate și bunăstare. Mai mult decât atât, succesul real ar trebui, în cele 
din urmă, să fie măsurat din punct de vedere al rezultatelor importante în materie de sănătate, 
printre care intervalul mai bine planificat între sarcini, reducerea numărului de sarcini în rândul 
adolescentelor și a perioadei fertile timpurii, reducerea numărului de sarcini neplanificate și a 
avorturilor nesigure – toate acestea ducând la îmbunătăţirea sănătăţii materne și a supravieţuirii 
copilului. Limitarea accesului la metodele de contracepție modernă nu duce la creşterea 
fertilității, întrucât femeile, care nu au planificat să rămână însărcinate, recurg frecvent la 
avorturi nesigure. Există dovezi clare că accesul sporit la metodele de contracepţie modernă 
determină scăderea ratelor de avort indus79. În plus, folosirea prezervativelor este eficientă 
pentru prevenirea infecţiilor cu transmitere sexuală, printre care și HIV. 
 

Analiza capacităţii de plată și examinarea analizei 
 

Nu s-a intenţionat ca această analiză a capacităţii de plată să fie cuprinzătoare sau definitivă. În 
schimb, se intenționează ca aceasta să fie o examinare printre multe altele, prin care să se 
urmărească susținerea unei game mai largi de inițiative de furnizare a contraceptivelor. 
Veniturile, prețurile și corectitudinea schimbului de date. Iată de ce este necesară efectuarea cu 
regularitate a analizelor referitoare la stabilirea preţurilor, capacitatea și disponibilitatea de a 
plăti. 
 

Constatări specifice: analiza capacității de plată 
 

Tabelul 5 este indicat modul în care pentru diferite segmente de populaţie ar putea fi oferită o 
abordare a întregii pieţe (AÎT) faţă de furnizarea de contraceptive moderne. 
 

 Chintila 1 și chintila 2 – cele mai sărace 40% din populaţie – pot să-și permită cele mai 
ieftine mărci de prezervative, însă ele nu-și pot permite cu regularitate niciuna dintre 
contraceptivele hormonale combinate orale, pilulele doar cu progesteron sau 
contraceptivele de urgență disponibile. Ele își pot permite, totuși, majoritatea tipurilor 
de DIU copper T. Din punctul de vedere al costului per CYP, aceste DIU sunt semnificativ 
mai puțin costisitoare decât orice altă metodă de contracepție modernă disponibilă. Se 
estimează că în segmentul celor mai sărace 40% din populaţie se găsesc 281 62280 de 
femei cu vârsta cuprinsă între 15 și 49 de ani. 

 Chintila 3 și 4 își permit să cumpere cele mai ieftine prezervative și pilule orale, în afară 
de DIU. 

 Chiar și celor mai multe cupluri din chintila 5 – cele mai bogate 20% din populaţie, 
probabil, le este dificil să cumpere cu regularitate cele mai scumpe contraceptive orale 
(Yasmin®, Yaz®, Belara®, Angeliq și Qlaira®).Majoritatea spermicidelor, a inelelor 

                                                           
78 Singh S, Darroch JE. Adding It Up: Costs and Benefits of Contraceptive Services Estimates for 2012 [Adăugare: Costurile și beneficiile 
serviciilor de contracepție, estimări pentru anul 2012]. New York: UNFPA și Institutul Guttmacher, 2012. 
79Westoff, Charles F. 2000. The Substitution of Contraception for Abortion in Kazakhstan in the 1990s. DHS Analytical Studies No. 1 
[Substituirea avortului prin contracepţie în Kazahstan în anii ’90. Ediția nr. a studiilor analitice din cadrul SDSM]. Calverton, Maryland: ORC 
Macro. 
80 Date din recensământul populaţiei din anul 2014. A se vedea site-ul web al BNS http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=479 

http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=479
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hormonale cervicale și a mărcilor de contraceptive de urgență sunt prea scumpe ca să fie 
cumpărate cu regularitate chiar și de cele mai bogate 20% din populaţie. 

● Există posibilitatea extinderii vânzărilor comerciale ale mai multor mărci de 
contraceptive orale mai ieftine. Totodată, există potenţialul ca farmaciile comerciale să-
și extindă vânzările pe piață către cele mai înstărite 20% din populaţie. Acest lucru ar 
depinde parțial de o bună promovare obiectivă. 

● Contraceptivele orale, cu prețuri mai mari, nu sunt accesibile celor din chintila 3 (cu 
venit mediu), ba chiar și multor persoane din chintila 4 și 5 (cu venit înalt).Există 
posibilitatea ca vânzările comerciale de contraceptive orale combinate și cele doar cu 
progesteron mai ieftine să poată fi extinse în continuare către chintila 3 – persoane cu 
venit mediu. 

● DIU copper T sunt cea mai ieftină metodă de contracepție. 
● Contraceptive gratuite din partea sectorului public ar putea, posibil, să fie distribuite 

celor mai sărace 40% segmente de populaţie. 

Recomandări pentru satisfacerea necesităţilor de 
contraceptive ale diferitor segmente de populaţie, în special 
ale celor mai vulnerabile 
 

Aspecte legate de înregistrarea contraceptivelor și disponibilitatea lor 
prin intermediul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină 
 

În urma acestei cercetări generale a segmentării pieței, s-a dovedit că mai multe segmente de 
populaţie, care au mare nevoie de produse de planificare familială, nu-și pot permite metodele 
de contracepţie moderne care sunt disponibile în vânzare. În general, în țară există un nivel 
foarte mare de necesități nesatisfăcute de contracepţie modernă, iar capacitatea de plată 
pentru acest tip de contracepţie este extrem de redusă pentru aproape toate cuplurile. Există 
însă anumite grupuri care sunt deosebit de vulnerabile și marginalizate, cu necesități mult mai 
nesatisfăcute. Din această categorie face parte mai ales segmentul celor mai sărace 40% de 
populaţie. 
 

Pentru a crește gradul de disponibilitate a metodelor de contracepție moderne, este important 
să fie extinsă gama de contraceptive de unde populația să poată alege, și, în special, să fie puse 
la dispoziție mai multe metode de contraceptive hormonale pe termen lung. Trebuie examinată 
urgent, în special, luarea de măsuri pentru încurajarea înregistrării și disponibilităţii a două 
contraceptive de lungă durată – adică a acetatului de medroxiprogesteron injectabil (Depo-
Provera®) și a implanturilor hormonale (cele mai răspândite două versiuni sunt – o tijă 
etonogestrel implant și două tije levonorgestrel implant).Introducerea implanturilor hormonale 
ar trebui să fie însoțită de un program de instruire a medicilor de familie și a ginecologilor în 
inserarea și înlăturarea lor. 
 
Conform informaţiilor, acetatul de medroxiprogesteron a fost înregistrat în țară până în anul 
2007.La acea vreme UNFPA a donat pentru grupurile vulnerabile cantităţi considerabile ale 
acestui contraceptiv hormonal injectabil. Am aflat că în anul 2017 compania Gedeon Richter a 
importat acetatul de medroxiprogesteron, probabil printr-un acord cu o filială din România. 
Ministerul Sănătăţii ar putea să încheie un acord special pentru importul acetatului de 
medroxiprogesteron prin intermediul unei firme farmaceutice românești. Dacă un astfel de 
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acord va avea loc, atunci ar fi important ca prospectul să fie în limba română și, probabil, în 
limba rusă. 
 

CNAM are o acoperire înaltă a populaţiei, însă nu a inclus nicio metodă de contracepție 
modernă în lista medicamentelor eligibile pentru compensare. Se recomandă cu fermitate ca 
CNAM să includă un număr redus de contraceptive moderne în lista medicamentelor pentru 
compensare. În special pentru cuplurile din cele 60% cele mai înstărite segmente de populaţie, 
CNAM trebuie să includă două dintre contraceptivele hormonale orale combinate cu costuri mai 
mici, de ex. Microgynon® – Bayer (30 mcg ethinylestradiol și 150 levonorgestrel) și Regulon® – 
Gedeon Richter (ethinylestradiol 0,03 mg, desogestrel 0,15 mg), și, eventual, un contraceptiv de 
urgență (levonorgestrel 1,5 mg) și un dispozitiv intrauterin Copper T. Când în țară va fi 
înregistrat acetatul de medroxiprogesteron și implanturile hormonale, atunci ele trebuie incluse, 
de asemenea, în lista medicamentelor compensate de CNAM. 
 

Nivelul compensării trebuie să fie stabilit de o comisie corespunzătoare, la început, însă, acesta 
ar putea fi stabilit la 70%, iar acoperirea și costul financiar să fie revizuite după un an.Când 
procurarea contraceptivelor moderne pentru grupurile vulnerabile ale populaţiei se va realiza 
din bugetul de stat prin intermediul Programului naţional privind sănătatea și drepturile sexuale 
și reproductive pentru anii 2018-2022, asta va însemna că nu va mai fi nevoie de a utiliza oricare 
dintre fondurile puse la dispoziție de către CNAM instituţiilor de asistenţă medicală primară 
pentru procurarea contraceptivelor pentru grupurile vulnerabile. Acest lucru ar permite CNAM 
să-și reducă cheltuielile, iar economiile să fie utilizate pentru compensarea contraceptivelor prin 
includerea un număr de contraceptive moderne pe lista de medicamente compensate de 
CNAM. 
 

Furnizarea de contraceptive moderne grupurilor vulnerabile ale 
populaţiei 
 

Deja au fost identificate, în Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 658 din 18.08.2015, șapte grupuri 
„vulnerabile” care justifică furnizarea de contraceptive gratuite moderne, aceste grupuri fiind 
confirmate în studiul dat al segmentării pieţei (adolescenții sexual-activi, persoanele cu venituri 
mici – venit mai jos decât coșul minim de consum pentru fiecare membru al familiei, persoanele 
HIV pozitive, persoanele care consumă abuziv băuturi alcoolice, consumă ilicit droguri și alte 
substanțe psihotrope, ce se află la evidența medicului narcolog, persoanele cu probleme de 
sănătate mintală, aflate în evidența medicului psihiatru și medicului de familie, victimele 
abuzului sexual și femeile care au efectuat un avort în ultimul an). 
 

S-a sugerat ca persoanele cu dizabilități să fie incluse și ele în grupurile vulnerabile ale 
populaţiei81.Persoanele cu dizabilități, cu siguranţă, au multe dintre caracteristicile persoanelor 
vulnerabile sau marginalizate, și chiar dacă Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei 
deţine date despre unele dintre aceste persoane, ele nu sunt ușor accesibile. Se sugerează să se 
depună eforturi pentru a clarifica care dizabilități ar fi corespunzătoare pentru a include 
persoanele în grupul celor vulnerabile și câte astfel de persoane există. 
 
MS a identificat și convenit următoarele grupuri drept grupuri vulnerabile, iar pentru fiecare 
sunt prezentate nişte estimări referitoare la numărul probabil de persoane din fiecare grup, 
împreună cu sugestii privind cea mai adecvată formă de contracepție modernă. Sursele acestor 
estimări și sugestii sunt indicate. 

                                                           
81 Sîrbu L, Comendant R, Sagaidac I, Șalaru V, Vieru V. Analiza situațională a problemelor cu care se confruntă femeile și fetele cu 

dizabilități ale aparatului locomotor din Moldova în exercitarea drepturilor sexuale și reproductive. Chișinău: CIDSR, 2016. 
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1. Adolescenţii sexual-activi. Informaţii privind proporţia adolescenților sexual-activi au 

fost oferite într-un studiu realizat în anul 2015.Studiul a fost susținut de MS, OMS și 
Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare și Cooperare și a inclus date despre factorii 
determinanţi comportamentali şi sociali ai sănătății adolescenților. Autoarea studiului a 
constatat că aproape 40% dintre adolescenții de 17 ani sunt sexual-activi.82.Aceasta 
presupune că aproape 90 00083 de adolescenți și adolescente sunt sexual-activi. OMS84 și 
alte autorităţi8586 au indicat prezervativul masculin drept metoda de contracepţie cel mai 
des folosită de adolescenţi, însă este important să fie disponibilă contracepţia de 
urgență, precum și alte contraceptive moderne, în special cele de lungă durată, cum ar fi 
DIU și acetatul de medroxiprogesteron (AdM), pilulele hormonale orale combinate fiind și 
ele potrivite pentru unii adolescenți. 

2. Persoanele cu venituri mici (venit mai jos decât coșul minim de consum pentru fiecare 
membru al familiei).Este dificil de estimat numărul persoanelor din această categorie. 
Din discuţiile cu personalul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei, este clar că 
ministerul a stabilit proceduri de examinare a situaţiei economice a persoanelor 
vulnerabile, acest lucru fiind realizat, în principal, împreună cu asistenţii sociali din 
fiecare raion. Ministerul, totuşi, nu a putut să ofere un număr al persoanelor incluse în 
categoria celor care beneficiază de sprijin economic și social. S-a convenit că în timp ce 
ponderea populaţiei care trăieşte în sărăcie a scăzut de la 30,2% din populaţie în anul 
2006, la 11,4% în anul 2014 (cele mai recente date)87,88 aceasta înseamnă că mai mult de 
o familie din zece continuă să se afle sub nivelul sărăciei definit la nivel național; totuși, 
s-a estimat doar aproximativ 5% din familii și, prin urmare, femeile de vârstă fertilă ar 
putea fi clasificate ca beneficiind de ajutor social. Astfel, ar exista aproximativ 35 203 de 
femei în acest grup. În urma vizitelor efectuate în mai multe raioane din ţară, am fost 
informați de mai mulţi angajaţi în domeniul sănătăţii că medicii de familie, dacă este 
necesar, cu ajutorul asistentului social din raion, ar ști cine beneficiază de asistență 
socială, și astfel cine să fie eligibil pentru contraceptive gratuite. OMS și alți experţi nu 
dau sfaturi specifice cu privire la contraceptivele care ar fi corespunzătoare să fie oferite 
acestui grup de femei, însă sugerează că metodele de lungă durată, cum ar fi acetatul de 
medroxiprogesteron (AdM) și DIU, ar fi o prioritate mai mare decât pilulele hormonale 
orale sau alte metode de contracepție. 

3. Persoanele HIV pozitive. Există mai multe estimări privind numărul persoanelor cu 
vârsta între 15 și 49 de ani, care trăiesc cu HIV.UNAIDS estimează acest număr la 
18 00089 .Totuşi, la sfârșitul anului 2016, în ţară erau înregistrate doar 7 906 de 
persoanele care trăiesc cu HIV (5 340 de persoane pe malul drept al râului Nistru și 2 566 

                                                           
82  Leşco G. Sănătatea adolescenţilor, factorii determinanţi comportamentali şi sociali. Raport sumar al studiului de evaluare a 
comportamentelor de sănătate ale copiilor de vârstă şcolară (CSCȘ) în Republica Moldova. Chișinău: MS, OMS Europa, Agenţia Elveţiană 
pentru Dezvoltare și Cooperare, 2015. 
83 A se vedeasite-ul web al BNS http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=479 
84OMS. Criteriile medicale de eligibilitate pentru utilizarea contraceptivelor. Ediţia a 5-a, 2015. Geneva: OMS, 2015.  
85 Academia Americană de Pediatrie. http://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2014/09/24/peds.2014-2299.full.pdf 
86Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare. Contraceptive Choices for Young People Clinical Effectiveness Unit [Facultatea de 

sănătate sexuală și reproductivă. Alegerea contraceptivelor pentru tineri. Unitatea pentru eficienţă clinică]. Londra: martie 2010.  
87 Banca Mondială. Baza de date privind sărăcia și echitatea. http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=poverty-and-
equity-database, accesat la 16 aprilie 2017. 
88 Raportul Dezvoltării Umane, 2014. Susținerea progresului uman: reducerea vulnerabilităților și consolidarea rezistenței. Chișinău: PNUD; 
2014 http://www.md.undp.org/content/dam/moldova/docs/Publications/HDR2014/Moldova_Explanatory_Note_RO.pdf/ . 
89 UNAIDS. Republic of Moldova. HIV and AIDS estimates [Republica Moldova. Estimări privind HIV și SIDA] (2015). 
http://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/republicofmoldova, accesat la 30 mai 2017. 

http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=479
http://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2014/09/24/peds.2014-2299.full.pdf
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=poverty-and-equity-database
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=poverty-and-equity-database
http://www.md.undp.org/content/dam/moldova/docs/Publications/HDR2014/Moldova_Explanatory_Note_RO.pdf/
http://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/republicofmoldova
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pe malul stâng)90.O estimare între aceste două este de 11 04391.OMS recomandă ca 
„femeile care folosesc inhibitori nucleozidici/nucleotidici de revers transcriptază (NRTI) 
pot să utilizeze fără restricție toate metodele contraceptive hormonale: contraceptive 
orale combinate (COC), plasturi contraceptivi și inele contraceptive, contraceptive 
injectabile combinate (CIC), pilule doar cu progesteron (PP), contraceptive injectabile 
doar cu progesteron (DMPA și NET-EN), levonorgestrel (LNG) și implanturi cu 
levonorgestrel (ETG)”92.Probabil că metodele contraceptive de durată lungă sunt cele 
mai potrivite pentru această categorie de persoane, iar bărbaţii și femeile sexual-active 
și HIV pozitive ar trebui să folosească și prezervativele.  

4. Persoanele care consumă abuziv băuturi alcoolice, consumă ilicit droguri şi alte 
substanțe psihotrope, ce se află în evidenţa medicului narcolog. Cele mai recente 
estimări naţionale referitoare la utilizatorii de droguri injectabile (adică persoanele care 
şi-au injectat droguri în ultimele 12 luni) au fost obţinute în 2009-2010, iar „împreună cu 
estimarea provenită din registrele de evidenţă narcologică din toate oraşele, programele 
de reducere a noxelor și testările la virusul imunodeficienței (HIV) în rândul utilizatorilor 
de droguri injectabile, din studiile bio-comportamentale integrate, se sugerează că în 
Republica Moldova sunt aproximativ 31 600 de consumatori de droguri 
injectabile”93.Raportul între sexe este de aproximativ 44% femei și 56% bărbați. Se 
sugerează că metodele contraceptive de lungă durată, cum ar fi acetatul de 
medroxiprogesteron (AdM) și DIU, ar fi o prioritate mai mare decât pilulele hormonale 
orale, împreună cu prezervativele masculine94. 

5. Persoanele cu probleme de sănătate mintală, aflate în evidenţa medicului psihiatru şi 
medicului de familie. Informaţiile despre persoanele cu probleme legate de alcool și de 
sănătate mintală nu sunt uşor disponibile, deşi am rugat personalul de la Ministerul 
Sănătăţii și de la Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei să ne ofere date. Am 
fost sfătuiți să ne adresăm la asistenţii sociali și la medicii de familie din raioane, întrucât 
ei ar putea să cunoască astfel de persoane. Se estimează că în aceste categorii ar putea fi 
aproximativ 3 500 FVF. Se recomandă ca metodele contraceptive de lungă durată, cum 
ar fi acetatul de medroxiprogesteron (AdM) și DIU, să fie o prioritate mai mare decât 
pilulele hormonale orale sau alte metode de contracepție95. 

6. Victimele abuzului sexual96.Numărul femeilor supuse abuzului sexual este considerabil. 
În prezent, este posibilă concentrarea doar asupra victimelor care sunt cel mai grav 
afectate și care caută refugiu, totuși, trebuie depuse eforturi pentru a obține date 
despre femeile care raportează la poliţie astfel de abuzuri. În Moldova sunt 14 
adăposturi pentru femeile care au fost victimele ale violenței în familie și ale altor forme 
de violență, cu o capacitate de 181 de locuri. Lunar, aceste adăposturi găzduiesc în 

                                                           
90 Republic of Moldova, South-East European Region National Coordination Council. Progress Report on HIV/AIDS. January – December 
2016 [Republica Moldova, Consiliul Regional de Cooperare în Europa de Sud-est. Raport de progres privind HIV/SIDA. Ianuarie – decembrie 
2016]. Chișinău 2017. 
91HIV situation in the Republic of Moldova [Situația HIV în Republica Moldova]. 2017. 

http://aids.md/aids/files/1599/2016_Moldova_GAM_Report_Eng.pdf 
92 A se vedea: OMS. Criteriile medicale de eligibilitate pentru utilizarea contraceptivelor. Ediţia a 5-a, 2015. Geneva: OMS, 2015, p. 82-67. 
93 A se vedea: Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie. Country overview: Moldova [Prezentare generală: Republica 
Moldova]. http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews/md#gps, accesat la 30 mai 2017 și 
http://www.who.int/hiv/HIVCP_MDA.pdf 
94OMS. Criteriile medicale de eligibilitate pentru utilizarea contraceptivelor. Ediţia a 5-a, 2015. Geneva: OMS, 2015.  
95OMS. Criteriile medicale de eligibilitate pentru utilizarea contraceptivelor. Ediţia a 5-a, 2015. Geneva: OMS, 2015.  
96 Women against Violence, Europe. Studiul de analiză a lacunelor în materie de capacitate a prestatorilor de servicii care lucrează cu 

femeile victime ale violenţei în familie în Moldova. Chișinău: 2014. 

https://mail.google.com/mail/u/0/#label/moldova/15c1fc1669d4033a?projector=1, accesat la 30 mai 2017. 

http://aids.md/aids/files/1599/2016_Moldova_GAM_Report_Eng.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews/md#gps
http://www.who.int/hiv/HIVCP_MDA.pdf
https://mail.google.com/mail/u/0/#label/moldova/15c1fc1669d4033a?projector=1
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medie 314 victime, adică 3 768 de victime pe an97.Pe termen mai lung sunt recomandate 
metodele contraceptive de lungă durată, cum ar fi injecţia cu AdM sau un DIU și, dacă 
este necesar, contracepția de urgență pentru contactul iniţial cu serviciile de sănătate98. 

7. Femeile care au efectuat un avort în ultimul an. MS și Centrul de instruire în domeniul 
sănătăţii reproductive (CIDSR) menţin un sistem de monitorizare a avorturilor induse, iar 
acoperirea acestor statistici este considerată înaltă. Se estimează, în baza acestui sistem, 
că rata anuală de avorturi este de 15 avorturi per 1 000 de femei cu vârsta cuprinsă între 
15 și 49 de ani, sau de 12 635 pe an.Din nou, metodele contraceptive de lungă durată, 
cum ar fi injecția cu AdM sau un DIU, sunt cele mai potrivite contraceptive pentru acest 
grup de femei, iar alte contraceptive nu sunt contraindicate. Contracepția poate fi 
iniţiată imediat după avort, putând fi utilizate toate opţiunile de contracepție. Totuşi, 
metodele contraceptive de lungă durată, printre care DIU, contraceptivele hormonale 
injectabile și implanturile sunt, probabil, cele mai potrivite99. 

 

Proiectul „Programului național privind sănătatea și drepturile sexuale și reproductive 

(PNSDSR)”100 pentru anii 2018-2022 urmează să fie prezentat de MS Guvernului de la Chișinău 

spre examinare. Unul dintre scopurile acestui program este de a oferi contraceptive moderne 

pentru cele şapte grupuri vulnerabile menţionate mai devreme. Programul urmează să aibă o 

linie bugetară anuală echivalentă cu 300 000 de euro pentru achiziționarea de contraceptive 

moderne. 
 

Ca parte a prestării de servicii de AMP, s-a convenit asupra unui indicator care să evalueze 

progresele realizate pentru acoperirea acestor grupuri vulnerabile cu contraceptive – indicatorul 

procentului femeilor expuse riscurilor, în vârstă de până la 35 de ani, și al grupurilor vulnerabile 

care beneficiază de contraceptive moderne. Se intenționează ca indicatorul să acţioneze ca un 

stimulent pentru directorii instituţiilor de AMP, ca parte a schemei de stimulente bazate pe 

performanţă în asistența medicală primară, introdusă pentru îmbunătăţirea performanţei 

AMP.15% din bugetul instituţiilor de AMP urmează să fie oferit de CNAM instituţiilor respective pe 

baza nivelului de realizare a unui număr de indicatori de performanţă. Totuşi, indicatorul PF nu este 

precis și va fi dificilă obţinerea în mod consecvent a datelor fiabile. Aceasta a fost situaţia 

întâlnită la mai multe instituţii de AMP, pe care le-am vizitat în timpul misiunii. 
 

Prognozarea necesităţilor de contraceptive pentru consumul 
grupurilor vulnerabile de populaţie și estimarea costurilor 

    
Pentru a estima consumul viitor de contraceptive, este util să avem nişte date privind consum 
din anii precedenți pentru a vedea care sunt tendinţele. Aceste date se găsesc de obicei sub 
forma unor date de logistică a contraceptivelor, aflate într-un sistem informaţional de 
management al logisticii (SIML).În Moldova există doar un SIML parțial. Instituţiile de sănătate 

                                                           
97 Women against Violence, Europe. Studiul de analiză a lacunelor în materie de capacitate a prestatorilor de servicii care lucrează cu 

femeile victime ale violenţei în familie în Moldova. Chișinău: 2014. 

https://mail.google.com/mail/u/0/#label/moldova/15c1fc1669d4033a?projector=1, accesat la 30 mai 2017. 
98OMS. Criteriile medicale de eligibilitate pentru utilizarea contraceptivelor. Ediţia a 5-a, 2015. Geneva: OMS, 2015 și Gottlieb AS. Domestic 

violence: a clinical guide for women’s health care providers [Violența în familie: ghid clinic pentru prestatorii de servicii medicale pentru 

femei]. The Obstetrician & Gynaecologist 2012;14:197–202. 
99 OMS. Health worker roles in providing safe abortion care and post-abortion contraception [Rolul lucrătorilor medicali în oferirea de 

îngrijiri legate de avortul în condiţii de siguranță și contracepţia post-avort]. Geneva: OMS, 2015. 
100 Guvernul Republicii Moldova. Programul naţional privind sănătatea și drepturile sexuale și reproductive pentru anii 2017-2021. Proiect. 
Chișinău: nicio dată. 

https://mail.google.com/mail/u/0/#label/moldova/15c1fc1669d4033a?projector=1
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referă pacienţii pur și simplu, de obicei cu o prescripție medicală, la farmaciile comerciale pentru 
a procura contraceptive, iar acest „consum” nu este descris în mod corespunzător în niciun 
raport. 
 

Întrucât nu sunt disponibile date reale despre consumul din anii precedenți, în această 

previziune a necesităților de contraceptive moderne s-au folosit datele demografice sau datele 

despre populaţie pentru a estima necesarul de contraceptive pe viitor. Previziunile făcute aici 

depind de formularea de ipoteze informate cu privire la ratele de utilizare a contraceptivelor 

(RUC) pe viitor pentru diferite grupuri vulnerabile. Folosind datele de referință din MICS 2012, 

inclusiv RUC, au fost elaborate estimări de consum posibile pentru cele șapte segmente 

prioritare ale populației vulnerabile. În estimări s-a ținut cont și de ipotezele informale făcute de 

persoanele pe care le-am întâlnit în timpul consultării cu privire la posibilele modificări ale RUC 

și combinării de metode, precum și de informaţiile privind contraceptivele care sunt potrivite 

pentru diferite grupuri. 

 
Tabelul 6 sunt indicate costurile diferitor contraceptive moderne, dacă ar fi obţinute prin 
intermediul serviciilor de achiziţii ale UNFPA101. Serviciul dat este disponibil pentru guverne și 
alte organizații, procedurile fiind relativ simple (a se vedea 
https://+www.unfpaprocurement.org/order ). 
 

Tabelul 6: Preţurile internaționale indicative pentru procurarea unei serii de contraceptive moderne 

 

Metoda 
contraceptivă 

Unitat
e 

Costul mediu per 
unitate/set/ciclu/pache
t/ 
fiolă (USD) 

Cantitate
a 
necesară 
pentru 
cuplu-ani 
protecție 
(CYP) 

Factor 
de 
conversi
e a CYP 

Costu
l per 
CYP 
(USD) 

Costul 
per 
CYP 
(EUR)
102 

Prezervative 
masculine 

Brut 3,15 120 
unități 

0,83 2,61 2,32 

DIU CopperT103 Set 0,317 4,6 CYP 
per DIU 
inserat 

0,22 0,07 0,06 

Contraceptivedo
ar cu 
progesteron 

Ciclu 0,90 15 cicluri 15 13,5 12,00 

Contraceptive 
combinate cu 
doză mică 
(Microgynon®30®

) 

Ciclu 0,78 15 cicluri 15 11,7 10,39 

Contraceptive de 
urgență 

Cutie 0,25 20 doze 20 5 4,44 

Contraceptive Fiolă 0,758 4 doze 4 3,03 2,69 

                                                           
101 A se vedea: https://www.unfpaprocurement.org/products, accesat la 6 iunie 2017 
102 A fost utilizat un curs de schimb de 0,9144 EUR pentru 1 USD; http://www.xe.com/, accesat în mai 2017 
103 3,3 CYP pentru un DIU pe termen de 5 ani, de ex. LNG-IUS  

https://+www.unfpaprocurement.org/order
https://www.unfpaprocurement.org/products
http://www.xe.com/
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injectabile 

Implanturi 
subdermice 

Set 8,50 3,8 CYP 
per 
implant 

0,26 2,21 1,96 

Sursa: Costuri. https://www.unfpaprocurement.org/products, accesat în mai 2017.CYP. MEASURE Evaluation PRH. Family Planning and 
Reproductive Health Indicators Database. Couple-years of protection (CYP) [Baza de date a indicatorilor privind planificarea familială și 
sănătatea reproducerii. Cuplu-ani protecţie (CYP)]; http://www.cpc.unc.edu/measure/prh/rh_indicators/specific/fp/cyp, accesat în mai 
2017 

 

https://www.unfpaprocurement.org/products
http://www.cpc.unc.edu/measure/prh/rh_indicators/specific/fp/cyp
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Tabelul 7: Segmentele vulnerabile ale populației, prioritare pentru furnizarea de produse de planificare familială gratuite, previziuni pentru anul 

2018, inclusiv costurile orientative 

 

Grupul prioritar Numărul de 
femei (dacă 

nu se 
specifică 
altfel) cu 

vârsta 
cuprinsă între 
15-49 de ani, 

previziune 
pentru 2016 

(total) 

Metodele contraceptive care 
urmează să fie incluse  

(combinare de metode) 

Costurile indicative ale 
UNFPA Preţurile de 

achiziție104 
EUR 

Costurile indicative 
la prețurile 

existente din 
farmacii105 

EUR 

Cum pot fi livrate 
contraceptivele 

1) Adolescenţii sexual-activi, 
cu vârsta cuprinsă între 15 și 
19 ani 

 
90 000 

Prezervative (50%), COC (15%), 
DIU (15%) și contraceptive de 

urgență (20%). Dacă este 
disponibil, să fie inclus și AdM 

325 395 3 430 350 Ministerul Sănătăţii prin 
intermediul centrelor de 
sănătate prietenoase tinerilor, 
medicilor de familie din cadrul 
instituțiilor de AMP și 
ginecologilor de la cabinetele 
de SR din raioane 

2) Familiile cu venit mic 35 203 COC (20%), DIU (60%) și 
prezervative (20%).Dacă sunt 

disponibile, să fie incluse și AdM 
și implanturile 

90 758 285 160 
 

Ministerul Sănătăţii prin 
intermediul medicilor de familie 
din cadrul instituţiilor de AMP, 
împreună cu asistenţii sociali și 
ginecologii de la cabinetele de 
SR din raioane 

3) Persoanele care își cunosc 
statutul de HIV pozitivi106 
 

11 043107 COC (50%), DIU (40%), 
contraceptive de urgență 

(10%).Dacă sunt disponibile, să 

73 974 355 453 Ministerul Sănătăţii prin 
intermediul medicilor de familie 
din cadrul instituţiilor de AMP, 

                                                           
104Catalogul UNFPA cu produse. https://www.unfpaprocurement.org/products, accesat la 6 iunie 2017 
105Cele mai ieftine COC, prezervative, CE și DIU disponibile în farmaciile comerciale, a se vedea Tabelul 4 
106 Se presupune că majoritate au vârsta cuprinsă între 15 și 49 de ani 
107 HIV situation in the Republic of Moldova [Situația HIV în Republica Moldova]. 2017. http://aids.md/aids/files/1599/2016_Moldova_GAM_Report_Eng.pdf 

https://www.unfpaprocurement.org/products
http://aids.md/aids/files/1599/2016_Moldova_GAM_Report_Eng.pdf
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fie incluse și AdM și implanturile. 
Se presupune ca prezervativele 

să fie furnizate de GFATM pentru 
toate persoanele seropozitive 

ginecologilor de la cabinetele 
de SR din raioane și ONG-urilor 
care lucrează cu persoanele 
seropozitive. 

4) Persoanele care consumă 
băuturi alcoolice, droguri şi 
alte substanțe psihotrope, ce 
se află în evidenţa medicului 
narcolog 

31 600108 DIU (60%), COC (30%), 
prezervative (10%). Dacă sunt 

disponibile, să fie incluse și AdM 
și implanturile 

106 966 
 

404 796 Ministerul Sănătăţii prin 
intermediul medicilor de familie 
din cadrul instituţiilor de AMP și 
ginecologilor de la cabinetele 
de SR din raioane 

5) Persoanele aflate în 
evidenţa medicului psihiatru 

3 500 DIU (60%), COC (30%) și 
prezervative (10%).Dacă sunt 

disponibile, să fie incluse și AdM 
și implanturile 

11 848 44 835 Ministerul Sănătăţii prin 
intermediul medicilor de familie 
din cadrul instituţiilor de AMP, 
ginecologilor de la cabinetele 
de SR din raioane și centrelor 
comunitare de sănătate mintală 

6) Femeile care sunt victime 
ale violenţei în familie și care 
se află în refugiu 

3 768 Contraceptive de urgență (30%), 
DIU (60%), COC (10%).Dacă sunt 
disponibile, să fie incluse și AdM 

și implanturile 

9 070 164 655 Prin intermediul asistenţilor 
sociali ai MMPSF, medicilor de 
familie din cadrul instituţiilor de 
AMP, ginecologilor de la 
cabinetele de SR din raioane și 
ONG-urilor care oferă asistenţă 
supraviețuitoarelor violenţei în 
familie 

7) Femeile care au efectuat un 
avort în ultimul an 

12 635 DIU (70%), COC (30%).Dacă sunt 
disponibile, să fie incluse și AdM 

și implanturile 

39 919 147 470 
 

Ginecologii de la cabinetele de 
SR din raioane, spitalele și alte 
instituții unde sunt efectuate 
avorturi 

Costuri totale   657 930 4 832 719  

                                                           
108 Se presupune că majoritate au vârsta cuprinsă între 15 și 49 de ani 
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Având în vedere că în Republica Moldova nu există date privind consumul de contraceptive 
moderne în rândul grupurilor vulnerabile, estimările iniţiale trebuie tratate drept o încercare de 
a face previziuni pentru viitor. 
 

Preţurile date mai mici cu o șeptime din cele percepute în prezent în farmaciile comerciale din 
Moldova pentru contraceptive similare. 
 

Prețurile internaționale indicative (a se vedea Tabelul 6) au fost aplicate în diferite scenarii, după 
cum este indicat în Tabelul 7. S-a sugerat combinarea metodelor de contracepţie – probabil cea 
mai potrivită soluție pentru diferite segmente; de exemplu, pentru „adolescenții sexual-activi” 
să fie combinate prezervativele (60%), contraceptivele de urgență (20%) și COC (15%); iar pentru 
familiile cu venituri mici – COC (20%), DIU (60%) și prezervative (20%). 
 

În baza segmentelor dezavantajate identificate drept o prioritate înaltă pentru furnizarea de 
contraceptive moderne, este posibilă propunerea mai multor scenarii care ar putea justifica 
furnizarea de produse gratuite de planificare familială. În majoritatea scenariilor, segmentele se 
vor suprapune, într-o măsură diferită. Astfel, în familiile cu venituri mici, de exemplu, vor intra 
persoanele HIV pozitive și persoanele care consumă băuturi alcoolice, droguri şi alte substanţe 
psihotrope. Totuși, prin examinarea în mod separat de la început a segmentelor diferite poate fi 
evidențiat costul furnizării de contraceptive pentru fiecare segment în parte. Preţurile, folosite 
pentru a evalua financiar procurarea diferitor contraceptive, sunt bazate pe costurile 
internaționale ale licitațiilor actuale din mai 2017 de la UNFPA (a se vedea Tabelul 6). 
 

Dezvoltarea previziunilor demografice mai sofisticate necesită numeroase calcule pentru a 
prezice modelele de consum109. Va fi nevoie de reexaminarea cu regularitate a ipotezelor făcute 
pentru dezvoltarea următoarelor previziuni, în raport cu orice date suplimentare, în special date 
precise privind consumul bazat pe logistică, atunci când devin disponibile. 
 

Costurile furnizării de contraceptive moderne pentru FVF din familiile cu venituri mici se 
estimează a fi de 90 758 de euro, în cazul în care contraceptivele vor fi procurate prin 
intermediul serviciilor de achiziţii ale UNFPA, și de 285 160 de euro, în cazul în care ar fi 
procurate de la farmaciile locale; iar pentru femeile care au efectuat avort – 39 919 euro în cazul 
serviciilor de achiziții ale UNFPA și de 147 470 de euro în cazul farmaciilor locale. Comparații 
similare sunt oferite pentru toate cele șapte segmente prioritare vulnerabile. 
 

Costul total, pentru acoperirea completă a tuturor celor șapte grupuri, este estimat a fi cu mult 
mai mare decât cel propus în proiectul Programului naţional privind sănătatea și drepturile 
sexuale și reproductive pentru anii 2018-2022, în care este inclus un buget estimat, cu o linie 
bugetară separată pentru procurarea de contraceptive moderne pentru grupurile vulnerabile 
(echivalentul a 300 000 de euro pe an). După aprobarea de către Guvern, suma dată va fi 
disponibilă din bugetul de stat pentru procurarea contraceptivelor moderne în perioada 2018-
2022.Potrivit estimărilor reflectare în tabelul 7 din acest raport – cele 300 000 de euro propuse 
pe an nu vor acoperi necesităţile tuturor celor şapte categorii de persoane vulnerabile, însă la 
etapa iniţială se merită să se înceapă cel puţin cu 300 000 de euro pe an – sumă alocată din 

                                                           
109Anume din acest motiv, Futures Group International (TFGI) a elaborat un program software numit Spectrum11, care efectuează 
previziuni și ia în considerare impactul mortalității prevăzute, femeile de vârstă fertilă (FVF) și alte variabile necesare pentru producerea 
previziunilor. Contactaţi Futures Group International în Washington, DC, pentru a solicita o copie a programului Spectrum.De asemenea, 
programul poate fi descărcat de pe site-ul lor web: http://futuresgroup.com/resources/software_models/spectrum. A se vedea și: Family 
Planning Logistics Management (FPLM). 2000. Contraceptive Forecasting Handbook for Family Planning and HIV/AIDS Prevention 
Programs [Proiectul „Managementul logisticii pentru planificarea familială” (FPLM). 2000. Manual de previziune a necesităţilor de 
contraceptive pentru programul de planificare familială și prevenire HIV/SIDA]. Arlington, Va.: FPLM/John Snow, Inc., pentru Agenţia SUA 
pentru Dezvoltare Internaţională, 2008 și USAID | DELIVER PROJECT, Task Order 1. The Logistics Handbook: A Practical Guide for the 
Supply Chain Management of Health Commodities [Manual de logistică: ghid practic pentru managementul lanțului de aprovizionare a 
produselor de sănătate]. Arlington, Va.: USAID | DELIVER PROJECT, Task Order 1, 2011. 

http://futuresgroup.com/resources/software_models/spectrum
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bugetul de stat pentru procurarea contraceptivelor moderne pentru grupurile vulnerabile. După 
stabilirea și buna funcţionare a sistemului informaţional de management al logisticii, se poate 
încerca să se depună eforturi pentru mărirea alocației bugetare pentru procurarea, din bugetul 
de stat, a contraceptivelor moderne pentru grupurile vulnerabile. 
 
În consecință, pentru furnizarea de contraceptive gratuite celor șapte grupuri prioritare posibile, 
cel mai bine va fi dacă contraceptivele moderne vor fi furnizate de Ministerul Sănătății prin 
intermediul PNSDSR pentru anii 2018-2022.Va fi nevoie de o planificare detaliată și atentă în 
acest sens, inclusiv de stabilirea unui sistem informaţional de management al logisticii 
contraceptivelor (SIML), care să fie fiabil și computerizat. Acesta ar permite estimarea, 
procurarea și punerea în comercializare a contraceptivelor, pe baza consumului de 
contraceptive din ultimele trei luni. Sistemul ar permite și monitorizarea stocurilor în toate 
instituțiile de asistență medicală primară. 

Foaie de parcurs pentru implementarea abordării a întregii 
piețe 
 

Este clar că accesul tuturor segmentelor de populaţie din Moldova la contraceptivele moderne 

trebuie să fie îmbunătăţit. Utilizarea contraceptivelor a scăzut în ultimii 20 de ani, de la puțin 

peste jumătate dintre femeile căsătorite, la 42%.Necesităţile nesatisfăcute pentru contracepţie 

au crescut în acest răstimp, nivelul lor fiind de 27% sau chiar mai mare – de 35%, dacă sunt luate 

în considerare toate femeile de vârstă reproductivă110. 
 

Prevenirea sarcinilor neplanificate trebuie să reprezinte o prioritate în societățile moderne, iar 

abilitarea persoanelor să decidă asupra numărului de copii pe care îi doresc, a intervalului dintre 

sarcini şi a momentului când vor să aibă copii – este un drept fundamental. Abilitarea, angajarea 

în câmpul muncii și integrarea femeilor sunt elemente esenţiale pentru bunăstarea femeilor și a 

societăţii în ansamblu, în special în climatul economic actual. Prin urmare, este foarte important 

ca factorii de decizie și autorităţile competente să includă alegerea contracepției moderne ca o 

componentă principală a politicilor integrate în domeniul sănătăţii sexuale și reproductive. 
 

Există implicaţii de cost importante în ceea ce priveşte oferirea de servicii de contracepție 

numărului tot mai mare de femei, care au nevoie de contraceptive moderne, și oferirea de 

servicii complete și de înaltă calitate tuturor utilizatorilor. Totodată, banii cheltuiţi pe serviciile 

de contracepție, pentru a ajuta femeile să evite sarcinile neplanificate, prezintă mari avantaje 

asupra sănătăţii, avantaje sociale și economice pentru femei, familii și societate, și au ca rezultat 

economii nete pentru sistemul de sănătate. 
 

În urma acestei analize de segmentare a pieței contraceptivelor moderne în Republica Moldova 
s-a demonstrat că piața este împărțită în mai multe segmente, iar pentru a răspunde diverselor 
cerințe ale acestor segmente diferite, este necesară abordarea întregii piețe. În acest sens sunt 
necesare acţiuni coordonate din partea sectorului public (în special din partea Ministerului 
Sănătăţii și a Direcţiei Medicamente și Dispozitive Medicale din cadrul acestuia, precum și din 
partea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei), organizaţiilor naţionale (în special din 

                                                           
110 A se vedea, date tabelare speciale de la Centrul Naţional de Sănătate Publică al Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova, Fondul 
Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), oferite UNFPA de către Centrul de Cercetări Demografice. Studiu de Indicatori Multipli în Cuiburi: 
Republica Moldova, 2012, Raport final. Chișinău, Republica Moldova, 2014. 
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partea Companiei Naţionale de Asigurări de Sănătate), organizaţiilor neguvernamentale (cum ar 
fi Centrul de Instruire în Domeniul Sănătăţii Reproductive), companiilor farmaceutice (printre 
care Bayer Pharmaceuticals, JV „RihPanGalFarma” Ltd. și Societatea pe Acțiuni „MoldFarm”), 
angrosiștilor farmaceutici (de exemplu Sanfarm-Prim S.A.), farmaciilor comerciale (cum ar fi 
Felicia, Hippocrates, Farmacia Familiei și Odeon).Un număr important de instituţii de învățământ 
universitar, postuniversitar și continuu în domeniul medicinii și farmaciei (în special 
Departamentele Obstetrică şi ginecologie, Departamentul Medicină de familie, Centrul 
Universitar de Simulare în Instruirea Medicală din cadrul Universităţii de Stat de Medicină și 
Farmacie „Nicolae Testemițanu”) au un rol crucial la îmbunătăţirea îngrijirii pentru planificarea 
familială.  
Guvernul (Ministerul Sănătăţii) trebuie să stabilească de urgență un grup tehnic statutar în 
vederea elaborării unui plan pentru tranziția treptată a țării către o abordare a întregii piețe, 
pentru furnizarea de contraceptive moderne. 
 

Aspecte specifice care necesită atenție din timp 
 

 Trebuie luate măsuri pentru a vedea modul în care cele două contraceptive pe termen 
lung (injecţia cu acetat de medroxiprogesteron și fie o tijă etonogestrel implant, fie două 
tije levonorgestrel implant) pot să fie înregistrate în țară, iar o companie farmaceutică 
comercială să fie încurajată să le importe și să le comercializeze. Aceste contraceptive 
trebuie, bineînțeles, să fie puse la dispoziție prin intermediul Programului național 
privind sănătatea și drepturile sexuale și reproductive pentru anii 2018-2022 al 
Ministerului Sănătăţii. Va fi necesară susţinerea programelor de formare pentru medicii 
de familie și ginecologi în inserarea și înlăturarea implanturilor hormonale. 

 Trebuie făcută o reprezentare Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină în vederea 
examinării posibilităţii de a introducere un număr limitat de contraceptive moderne pe 
lista medicamentelor eligibile pentru compensare de ex. Microgynon® – Bayer (30 mcg 
ethinylestradiol și 150 levonorgestrel) și Regulon® – Gedeon Richter (ethinylestradiol 
0,03 mg, desogestrel 0,15 mg), și, eventual, un contraceptiv de urgență (levonorgestrel 
1,5 mg) și un dispozitiv intrauterin Copper T. Când în țară va fi înregistrat acetatul de 
medroxiprogesteron și implanturile hormonale, atunci ele trebuie incluse, de asemenea, 
în lista medicamentelor compensate de CNAM. Odată cu înregistrarea și includerea 
acestor produse în lista medicamentelor compensate, companiile farmaceutice ar fi 
stimulate să importe astfel de produse. 

 Trebuie să aibă loc discuţii cu reprezentanţii companiilor comerciale, cu importatorii și 
angrosiștii de contraceptive și cu farmaciile comerciale pentru comercializarea și 
promovarea contraceptivelor hormonale combinate mai ieftine. În plus, iniţiativele de 
educaţie continuă, care implică medicii de familie și ginecologii, trebuie să fie bazate pe 
dovezi obiective referitoare la diferite tipuri de combinări hormonale și absența oricărei 
diferenţe perceptibile între ele. 

 Proiectul PNSDSR pentru anii 2018-2022 este un progres semnificativ și pe termen lung. 
Acesta include un plan de acțiuni, un cadru de monitorizare și evaluare și costuri înscrise în 
buget, iar Ministerul Sănătăţii trebuie să urmărească implementarea sa după aprobare. 
Acest lucru trebuie să includă dobândirea de experienţă în estimare, procurare, 
distribuire și monitorizarea implementări. Stabilirea unui sistem informaţional de 
management al logisticii contraceptivelor este esențială pentru eficienţa programului. 
Proiectul Programului naţional privind sănătatea sexuală și reproductivă include un buget 
estimat, cu o linie bugetară separată pentru procurarea de contraceptive moderne pentru 

grupurile vulnerabile – echivalentul a 300 000 de euro pe an. După aprobarea de către 
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Guvern, suma dată va fi disponibilă din bugetul de stat pentru procurarea 
contraceptivelor moderne în perioada 2018-2022. Potrivit estimărilor reflectare în 
tabelul 7 din acest raport – cele 300 000 de euro pe an nu vor acoperi necesităţile 
tuturor persoanelor din cele şapte categorii de grupuri vulnerabile, însă la etapa iniţială 
se merită să se înceapă cel puţin cu 300 000 de euro pe an – sumă alocată pentru 
procurarea contraceptivelor moderne pentru grupurile vulnerabile. După stabilirea și 
buna funcţionare a sistemului informaţional de management al logisticii, se poate 
încerca să se depună eforturi pentru mărirea alocației bugetare pentru procurarea, din 
bugetul de stat, a contraceptivelor moderne pentru grupurile vulnerabile. 
 

 Va fi necesară organizarea unei campanii de informare, educare și comunicare pentru a 
explica obiectivele Programului naţional privind sănătatea și drepturile sexuale și 
reproductive pentru anii 2018-2022, cine (grupurile vulnerabile) va avea dreptul la 
contraceptivele gratuite și unde vor fi disponibile acestea. Această campanie trebuie să 
includă broşuri și afişe, care să fie afişate la instituţiile MS corespunzătoare. 

 Ulterior, ar putea fi luată în considerare stabilirea unui program de marketing social 
pentru prezervative sau chiar pentru o pilulă contraceptivă orală. Pentru ca acest lucru 
să aibă loc, mai întâi ar fi utilă aranjarea unei vizite la programul de marketing social din 
România111.  

 Monitorizarea implementării abordării a întregii piețe va fi importantă pentru a evalua 
dacă aceasta își atinge obiectivele. Evaluarea ar putea include efectuarea unor studii 
periodice pentru a vedea cine primeşte contraceptive, din care fonduri sunt acoperite 
cheltuielile și dacă ele sunt acoperite din schema de compensare de CNAM, dacă sunt 
oferite gratuit prin intermediul PNSDSR pentru anii 2018-2022 sau dacă sunt procurate. 
Ultimul Studiu de Indicatori Multipli în Cuiburi a fost realizat în anul 2012 și, aparent, 
încă nu s-a luat o decizie cu privire la data când va fi realizat un alt MICS sau dacă se va 
realiza un astfel de studiu, însă există sugestia că acesta ar putea fi înlocuit cu un mini-
MICS. Nu este clar ce ar putea să acopere acest studiu, însă este important, în cazul în 
care va fi realizat unul, să conţină întrebări privind utilizarea contraceptivelor, 
necesităţile nesatisfăcute, livrarea și sursa contraceptivelor. 

Activităţi pe care UNFPA le-ar putea lua în considerare pentru 
sprijinirea Guvernului în vederea îmbunătăţirii planificării familiale 
 

Se sugerează că UNFPA ar putea lua în considerare acordarea de asistenţă pentru: 
elaborarea protocoalelor standard de îngrijire (bazate pe criteriile medicale de eligibilitate 
pentru utilizarea contraceptivelor ale OMS112) și a unei foi cu algoritmi pentru medicii de 
familie pentru diferite contraceptive – în limbile română și rusă; oferirea de instruiri cu 
privire la estimarea necesităţilor de contraceptive; oferirea de instruiri cu privire la stabilirea 
și administrarea unui sistem informaţional de management al logisticii contraceptivelor; 
oferirea de instruiri cu privire la tehnologia contraceptivă modernă; oferirea de instruiri cu 
privire la inserția DIU și folosirea implanturilor; elaborarea, tipărirea și distribuirea 
posterelor informative prin care să fie explicate criteriile de eligibilitate pentru anumite 
contraceptive în cadrul CNAM și pentru persoanele vulnerabile în cadrul Programului 
naţional privind SDSR pentru anii 2018-2022 al MS.  

                                                           
111 Pentru descrierea programului de marketing social din România, a se vedea http://www.psi.ro/who-we-are/technical-
expertise/product-social-marketing/http://www.psi.org/wp-content/uploads/drupal/sites/default/files/publication_files/romania-
familyplanning.pdf PSI Romania poate oferi și asistență tehnică, a se vedea http://www.psi.ro/who-we-are/technical-expertise/ 
112OMS. Criteriile medicale de eligibilitate pentru utilizarea contraceptivelor. Ediţia a 5-a, 2015. Geneva: OMS, 2015 

http://www.psi.ro/who-we-are/technical-expertise/product-social-marketing/
http://www.psi.ro/who-we-are/technical-expertise/product-social-marketing/
http://www.psi.org/wp-content/uploads/drupal/sites/default/files/publication_files/romania-familyplanning.pdf
http://www.psi.org/wp-content/uploads/drupal/sites/default/files/publication_files/romania-familyplanning.pdf
http://www.psi.ro/who-we-are/technical-expertise/
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Anexă 1: Proiect al ordinii de zi. Misiunea în țară a dlui Dr. 
Godfrey Walker, expert internațional al UNFPA pentru 
desfășurarea analizei de segmentare a pieței contraceptivelor 
moderne în Republica Moldova 
 

Ora Activități Adresa  Participanți 
 

15.05.2017 (luni) 
Aterizare la Aeroportul Internațional Chișinău (RO209 OTP-KIV la ora 22:30) 

16.05.2017 (marți)  
 

9:00–10:30 Ședință la OȚ UNFPA Moldova Chișinău,  
str. 31 August 
1989, 131 

Dr. Rita Columbia, Reprezentanta UNFPA în Republica 
Moldova 
Dr. Godfrey Walker, Expert internațional al UNFPA 
Dna Eugenia Berzan, Analistă de programe în SR și 
tineret 
Dna Victoria Dochițcu, Asociat de programe în SR și 
tineret 

11:00–11:45 Întrevedere cu Viceministra 
Sănătăţii, Dr. Liliana Iașan 
 
 

Chișinău,  
str. V. 
Alecsandri, 2 

Dr. Rita Columbia, Reprezentanta UNFPA în Republica 
Moldova 
Dr. Godfrey Walker, Expert internațional al UNFPA 
Dna Eugenia Berzan, Analist de programe în SR și 
tineret, UNFPA Moldova 
Traducător  

11:45–12:30 Întrevedere cu Dr. Maria 
Lăpteanu, Șefa Direcției 
medicamente și dispozitive 
medicale, MS  

Chișinău,  
str. V. 
Alecsandri, 2 

Dr. Godfrey Walker, Expert internațional al UNFPA 
Dr. Eugenia Berzan, Analist de programe în SR și tineret, 
UNFPA Moldova 
Traducător 

12:30–13:30 Pauză de prânz 

13:30–14:30 Întrevedere cu Dr. Tatiana 
Zatîc, Șefa Direcției asistență 
medicală primară, urgentă și 
comunitară, MS 

Chișinău,  
str. V. 
Alecsandri, 2 

Dr. Godfrey Walker, Expert internațional al UNFPA 
Dr. Eugenia Berzan, Analist de programe în SR și tineret, 
UNFPA Moldova 
Traducător 

14:30–15:00 Întrevedere cu Dr. Natalia 
Popa, Șefa-adjunct a Direcției 
asistență medicală 
spitalicească, MS 
 

Chișinău,  
str. V. 
Alecsandri, 2 

Dr. Godfrey Walker, Consultant internațional  
Dr. Eugenia Berzan, Analist de programe în SR și tineret, 
UNFPA Moldova 
Traducător 

15:00–15:30 Întrevedere cu dl Denis Valac, 
Șeful Direcţiei buget, finanţe și 
asigurări, MS  

Chișinău,  
str. V. 
Alecsandri, 2 

Dr. Godfrey Walker, Expert internațional al UNFPA 
Dr. Eugenia Berzan, Analist de programe în SR și tineret, 
UNFPA Moldova 
Traducător 

16:00–16:45 Întrevedere cu Dr. Vladislav 
Zara, Directorul general al 
Agenției Medicamentului și 
Dispozitivelor Medicale  
(precum și cu dl Adrian 
Scripcari, Șeful Secției 
certificare, omologare și 
înregistrare, Departamentul 
dispozitive medicale și dna 
Tamara Chetrari, Șefa Secției 
autorizare medicamente și 

Chişinău, 
str. Korolenko, 
2/1 

 
 

Dr. Godfrey Walker, Expert internațional al UNFPA 
Dna Eugenia Berzan, Analist de programe în SR și tineret 
Traducător 
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suplimente alimentare, 
Departamentul evaluarea și 
înregistrarea medicamentelor) 

16:45–17:30 Întrevedere cu dl Ivan Antoci, 
Directorul Centrului pentru 
Achiziții Publice Centralizate în 
Sănătate 
(precum și cu dna Raisa 
Golovei, Șefa Secției achiziții 
medicamente și 
Dl Eduard Țernă, Șeful Secției 
achiziții dispozitive medicale) 

Chişinău,  
str. Korolenko, 
2/1 

 
Dr. Godfrey Walker, Expert internațional al UNFPA 
Dna Eugenia Berzan, Analist de programe în SR și tineret 
Traducător 
 

17.05.2017 (miercuri) 

9:00–10:00 Întrevedere cu dl Dumitru 
Parfentiev, Directorul 
Companiei Naţionale de 
Asigurări în Medicină 
 
(precum și cu dl Ghenadie 
Damaşcan, Şeful Direcţiei 
contractare şi relaţii cu 
prestatorii) 

Chişinău,  
str. Vlaicu 
Pîrcălab, 46 

 
Dr. Rita Columbia, Reprezentanta UNFPA în Republica 
Moldova 
Dr. Godfrey Walker, Expert internațional al UNFPA 
Dna Eugenia Berzan, Analist de programe în SR și 
tineret, UNFPA Moldova 
Traducător 
 

10:30–11:30 Întrevedere cu dl Ștefan Harea, 
Directorul General al 
Depozitului farmaceutic 
„Sanfarm-Prim” S.A. 

Chişinău,  
str. Grenoble, 
149 A 

Dr. Godfrey Walker, expert internațional al UNFPA 
Dna Eugenia Berzan, Analist de programe în SR și tineret 
Traducător 

11:30–13:00 Pauză de prânz 

13:00–13:45 Întrevedere cu dl Tudor Crigan, 
Directorul SA „MoldFarm” 

Chişinău 
str. Cosmescu, 
3  

Dr. Godfrey Walker, Expert internațional al UNFPA 
Dna Eugenia Berzan, Analist de programe în SR și tineret 
Traducător 

14:15–15:30 Întrevedere cu Dr. Sergiu 
Gladun, Directorul Institutului 
Mamei și Copilului  
(precum și cu Dr. Mihail 
Strătilă, 
Șeful Departamentului 
sănătatea reproducerii și 
genetică medicală, Institutul 
Mamei și Copilului și cu Dr. 
Victoria Ciubotaru, cercetător 
științific, Centrul de Sănătate a 
Reproducerii și Genetică 
Medicală) 

Chişinău,  
str. Burebista, 
93 

 

 
Dr. Godfrey Walker, Expert internațional al UNFPA 
Dna Eugenia Berzan, Analist de programe în SR și tineret 
Traducător  

16:00–17:00 Întrevedere cu Dr. Rodica 
Comendant, Directoarea ONG 
„Centrul de Instruire în 
Domeniul Sănătății 
Reproductive”(CIDSR) 

Chișinău,  
str. Melestiu, 
20 

Dr. Godfrey Walker, Expert internațional al UNFPA 
Dna Eugenia Berzan, Analist de programe în SR și tineret 
Traducător 
 

18.05.2017 (joi) 

8:00–10:00 Plecare spre raionul Cimișlia 8:00–10:00 Plecare spre raionul Cimișlia 

10:00-12:00 Întrevedere cu Dr. Ludmila 
Capcelea, Directoarea 
Centrului de sănătate. 
Vizită la Centrul de sănătate 
Cimișlia, inclusiv la Cabinetul 
de sănătate a reproducerii, la 

Raionul Cimișlia 
str. Alexandru 
cel Bun, 135  

Dr. Rita Columbia, Reprezentanta UNFPA în Republica 
Moldova 
Dna Ganna Iovchu, Responsabilă de comunicare, UNFPA 
Moldova 
Dr. Godfrey Walker, Expert internațional al UNFPA 
Dna Eugenia Berzan, Analist de programe în SR și 
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Centrul de sănătate prietenos 
tinerilor (CSPT) și la o farmacie 
locală  

tineret, UNFPA Moldova 
Traducător 

12:00–13:00 Pauză de prânz 

14:00–16:00  Întrevedere cu Dr. Vera 
Munteanu, Directoarea 
Centrului de sănătate.  
Vizită la Centrul de sănătate 
Hîncești, inclusiv la Cabinetul 
de sănătate a reproducerii, la 
Centrul de sănătate prietenos 
tinerilor și la o farmacie locală 

Raionul 
Hîncești 
str. Mihalcea 
Hîncu, 151  

Dr. Rita Columbia, Reprezentanta UNFPA în Republica 
Moldova 
Dna Ganna Iovchu, Responsabilă de comunicare, UNFPA 
Moldova 
Dr. Godfrey Walker, Expert internațional al UNFPA 
Dna Eugenia Berzan, Analist de programe în SR și 
tineret, UNFPA Moldova 
Traducător 

16:00–17:00 Plecarea spre Chișinău   

19.05.2017 (vineri)  

9:00–10:00 Întrevedere cu Dr.Haris 
Hajrulahovic, 
Reprezentantul OMS în 
Republica Moldova 
(precum și cu Dr. Larisa 
Boderscova,  
Ofiţer Naţional în Sisteme de 
Sănătate, OMS Moldova) 

Chişinău 
str. Sfatul Țării, 
27 

Dr. Rita Columbia, Reprezentanta UNFPA în Republica 
Moldova 
Dna Natalia Plugaru, 
Reprezentanta adjunct a UNFPA în Republica Moldova 
Dr. Godfrey Walker, Expert internațional al UNFPA 

10:30–11:30 Întrevedere cu dna Doina 
Munteanu, Reprezentantă 
rezidentă adjunctă / 
Șefă programe, PNUD Moldova 

Chişinău,  
str. 31 August 
1989, 131 
Oficiul UNFPA 

Dna Natalia Plugaru, 
Reprezentanta adjunct a UNFPA în Republica Moldova 
Dr. Godfrey Walker, Expert internațional al UNFPA 
Dna Eugenia Berzan, Analist de programe în SR și tineret 

11:30–13:00 Pauză de prânz 

13:00-14:00 Întrevedere cu dna Margarita 
Tileva, Reprezentantă adjunct 
UNICEF Moldova  
(precum și cu dna Angela 
Capcelea, Coordonatoare 
Programe de Sănătate, 
UNICEF) 

Chişinău,  
str. 31 August 
1989, 131 
Oficiul UNFPA 

Dna Natalia Plugaru, 
Reprezentanta adjunct a UNFPA în Republica Moldova 
Dr. Godfrey Walker, Expert internațional al UNFPA 
Dna Eugenia Berzan, Analist de programe în SR și tineret 

14:00-17:30 Vizite în teren la farmacii 
private amplasate în mun. 
Chișinău („Felicia”, 
„Hippocrates”, „Farmacia 
Familiei”, „Odeon”) 

Municipiul 
Chișinău 

Dr. Godfrey Walker, Expert internațional al UNFPA 
Dna Victoria Dochițcu, Asociat de programe în SR și 
tineret, UNFPA Moldova 
Traducător 
 

22.05.2017 (luni) 

9:30–10:30 Întrevedere cu Dr. Asia 
Odobescu, Director General JV 
„RihPanGalFarma” LTD  
 
 
 

Chişinău 
str. Milescu 
Spătaru, 36 
 

Dr. Rita Columbia, Reprezentanta UNFPA în Republica 
Moldova 
Dna Natalia Plugaru, 
Reprezentanta adjunct a UNFPA în Republica Moldova 
Dr. Godfrey Walker, Expert internațional al UNFPA 
Dna Eugenia Berzan, Analist de programe în SR și 
tineret, UNFPA Moldova 
Traducător 

11:30–12:30 Întrevedere cu Dr. Elena 
Armașu, Director Executiv, 
Reprezentanța „Bayer 
Pharmaceuticals” în Republica 
Moldova 

Chişinău, 
bd. Ștefan cel 
Mare și Sfânt, 
196, et. 3 
 

Dr. Rita Columbia, Reprezentanta UNFPA în Republica 
Moldova 
Dna Natalia Plugaru, 
Reprezentanta adjunct a UNFPA în Republica Moldova 
Dr. Godfrey Walker, Expert internațional al UNFPA 
Dna Eugenia Berzan, Analist de programe în SR și 
tineret, UNFPA Moldova 
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Traducător 

12:30–14:00 Pauză de prânz 

14:00–17:30 Vizite în teren la farmacii 
private amplasate în mun. 
Chișinău („Felicia”, 
„Hippocrates”, „Farmacia 
Familiei”, „Odeon” etc.) 

Municipiul 
Chișinău 

Dr. Godfrey Walker, Expert internațional al UNFPA 
Dna Victoria Dochițcu, Asociat de programe în SR și 
tineret, UNFPA Moldova 
Traducător 
 

23.05.2017 (marți) 

9:00–10:00 Întrevedere cu Prof. Olga 
Cernețchi, Prorector, Șefa 
Catedrei obsterică și 
ginecologie, Universitatea de 
Stat de Medicină și Farmacie 
„Nicolae Testemițanu” 

Chişinău, 
bd. Ștefan cel 
Mare și Sfânt, 
165 

Dna Natalia Plugaru, 
Reprezentanta adjunct a UNFPA în Republica Moldova 
Dr. Godfrey Walker, Expert internațional al UNFPA 
Dna Eugenia Berzan, Analist de programe în SR și tineret 
Traducător 

10:30–11:30 Întrevedere cu Prof. Ghenadie 
Curocichin, Șeful Catedrei 
medicină de familie, 
Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie „Nicolae 
Testemițanu” 

Chişinău,  
str. 31 August 
1989, 137 
Clinica 
universitară de 
AMP 
 

Dna Natalia Plugaru, 
Reprezentanta adjunct a UNFPA în Republica Moldova 
Dr. Godfrey Walker, Expert internațional al UNFPA 
Dna Eugenia Berzan, Analist de programe în SR și 
tineret, UNFPA Moldova 
Traducător 

11:30–13:00 Pauză de prânz 

13:30–14:30 Întrevedere cu Elena Robu, 
Vicedirector pentru asistența 
mamei și copilului, Asociația 
Medicală Teritorială Centru 

Chişinău,  
str. 31 August 
1989, 63 

Dr. Godfrey Walker, Expert internațional al UNFPA 
Dna Eugenia Berzan, Analist de programe în SR și 
tineret, UNFPA Moldova 
Traducător 

15:00–16:00 Întrevedere cu Dr. Vera 
Melniciuc, Directoarea 
Centrului sănătății femeii, 
Asociația Medicală Teritorială 
Botanica 

Chişinău,  
bd. Dacia, 5/2 

 
Dr. Godfrey Walker, Expert internațional al UNFPA 
Dna Eugenia Berzan, Analist de programe în SR și tineret 
Traducător 

16:40–17:40 Întrevedere cu Dr. Galina 
Leșco, Directoarea Centrului de 
Sănătate Prietenos Tinerilor 
„Neovita” 
 

 Chişinău,  
str. Socoleni, 
19 

Dr. Godfrey Walker, Expert internațional al UNFPA 
Dna Eugenia Berzan, Analist de programe în SR și 
tineret, UNFPA Moldova 
Traducător 

24.05.2017 (miercuri) 

8:00–10:30 Plecarea spre raionul Ungheni   

10:30–12:30 Întrevedere cu Dr. Lilia Scurtu, 
Directoarea Centrului de 
Sănătate.  
Vizită la Centrul de sănătate 
Ungheni, inclusiv la Cabinetul 
de sănătate a reproducerii, la 
Centrul de sănătate prietenos 
tinerilor și la o farmacie locală 

Raionul 
Ungheni 
str. Romană, 27 

Dna Natalia Plugaru, 
Reprezentanta adjunct a UNFPA în Republica Moldova. 
Dr. Godfrey Walker, Expert internațional al UNFPA 
Dna Eugenia Berzan, Analist de programe în SR și 
tineret, UNFPA Moldova 
Traducător 
 

12:30–13:30 Pauză de prânz 

15:00–17:00 Întrevedere cu Dr. Nicolae 
Lupu, Directorul Centrului de 
sănătate. 
Vizită la Centrul de sănătate 
Călărași, inclusiv la Cabinetul 
de sănătate a reproducerii, la 
Centrul de sănătate prietenos 
tinerilor și la o farmacie locală 

Raionul 
Călărași 
str. Bojole, 1  

Dna Natalia Plugaru, 
Reprezentanta adjunct a UNFPA în Republica Moldova. 
Dr. Godfrey Walker, Expert internațional al UNFPA 
Dna Eugenia Berzan, Analist de programe în SR și 
tineret, UNFPA Moldova 
Traducător 
 

17:00–18:00 Plecarea spre Chișinău   
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25.05.2017 (joi) 

8:00–10:00 Plecarea spre raionul Căușeni   

10:00–12:00  
Întrevedere cu Dr. Valentina 
Panfilov, Directoarea Centrului 
de sănătate din Căușeni. 
Vizită la Centrul de sănătate 
Căușeni, inclusiv la Cabinetul 
de sănătate a reproducerii, la 
Centrul de sănătate prietenos 
tinerilor și la o farmacie locală 

Raionul 
Căușeni 
str. Ana și 
Alexandru, 14 

Dr. Rita Columbia, Reprezentanta UNFPA în Republica 
Moldova 
Dr. Godfrey Walker, Expert internațional al UNFPA 
Dna Eugenia Berzan, Analist de programe în SR și 
tineret, UNFPA Moldova 
Traducător 

12:00–13:00 Pauză de prânz 

15:00–16:30 Întrevedere cu Dr. Nelli 
Buruian, Directoarea Centrului 
de sănătate.  
Vizită la Centrul de sănătate 
Anenii Noi, inclusiv la Cabinetul 
de sănătate a reproducerii, la 
Centrul de sănătate prietenos 
tinerilor și la o farmacie locală 

Raionul Anenii 
Noi, 
str. Uzinelor, 
30/1  

Dr. Rita Columbia, Reprezentanta UNFPA în Republica 
Moldova 
Dr. Godfrey Walker, Expert internațional al UNFPA 
Dna Eugenia Berzan, Analist de programe în SR și 
tineret, UNFPA Moldova 
Traducător 

17:00–17:45  Vizită la Centrul de sănătate 
din satul Bulboaca, raionul 
Anenii Noi  

Satul Bulboaca 
str. M. 
Eminescu, 43 

Dr. Rita Columbia, Reprezentanta UNFPA în Republica 
Moldova 
Dr. Godfrey Walker, Expert internațional al UNFPA 
Dna Eugenia Berzan, Analist de programe în SR și 
tineret, UNFPA Moldova 
Traducător 

17:45–18:30 Plecarea spre Chișinău   

26.05.2017 (vineri) 

9:00–10:00 Plecarea spre satul Costeşti, 
raionul Ialoveni 

  

10:00–11:30 Întrevedere cu Directorul 
Centrului de sănătate din 
Costeşti şi cu Dr. Maria Bivol, 
Directoarea CSPT „Avante”. 
Vizită la Centrul de Asistență 
Medicală Primară din Costești, 
raionul Ialoveni, precum și la 
CSPT „Avante”, amplasat în 
Costești  

Raionul 
Ialoveni  
Satul Costești 
str. Ștefan cel 
Mare, 7  
 

Dr. Godfrey Walker, Expert internațional al UNFPA 
Dna Eugenia Berzan, Analist de programe în SR și 
tineret, UNFPA Moldova 
Traducător 

12:00–13:30 Pauză de prânz 

13:30–15:00 Ședință de informare la OȚ 
UNFPA Moldova 

Chişinău,  
str. 31 August 
1989, 131 

Dr. Rita Columbia, Reprezentanta UNFPA în Republica 
Moldova 
Dna Natalia Plugaru, 
Reprezentanta adjunct a UNFPA în Republica Moldova 
Dr. Godfrey Walker, Expert internațional al UNFPA 
Dna Eugenia Berzan, Analist de programe în SR și tineret 
Dna Victoria Dochițcu, Asociat de programe în SR și 
tineret 

Plecarea Dr. Godfrey Walker de la Aeroportul Internaţional Chişinău 
– 26.05.2017 W63797KIV-LTN la 21:35. 
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Anexa 2: O serie de diagrame în care este ilustrată 
combinarea metodelor de contracepție folosite de femei în 
anul 2012, după regiunea de reședință, urbană și rurală, 
vârsta femeii, numărul de copii vii, nivelul de studii și de 
bunăstare a femeii 
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