
Date și fapte

 În Republica Moldova, fiecare a zecea persoană se află la vârsta adolescenței, având între 10 și 19 ani.1 
 Din cauza  migrației, peste 100,000 de copii și adolescenți cresc fără supravegherea unuia sau ambilor părinți, 

astfel deseori fiind expuși unor riscuri sporite pentru sănătatea și dezvoltarea lor.
 Peste 18% din adolescenții de 15 ani și 39% de 17 ani au relatat că au întreținut deja relații sexuale.2 (Fig. 1)

 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, acest indicator fiind mai mic în rândul fetelor.3 (Fig. 2) 

 În medie, în ultimii ani, mai mult de 3.300 de fete adolescente rămân însărcinate anual în Republica Moldova, 
dintre care circa 2.500 devin mame, iar peste 800 – recurg la avort. În mediul rural numărul adolescentelor 
care nasc este de trei ori mai mare comparativ cu mediul urban4.

 Unul din zece avorturi este înregistrat în rândul adolescentelor, iar această situație a rămas neschimbată în ultimii 
ani. 

 Tinerii de 10-24 ani pot utiliza gratuit servicii de sănătate reproductivă, inclusiv  mijloace de contracepție, în 
rețeaua Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor “Youth Klinic” (CSPT).

 În Republica Moldova funcționează 41 de CSPT integrate în sistemul primar de asistență medicală. 

1 Recensământul populației și al locuințelor, 2014
2 Studiul de evaluare a comportamentelor de sănătate ale copiilor de vârstă școlară (CSCȘ) în Republica Moldova, 2014
3 Studiul de evaluare a comportamentelor de sănătate ale copiilor de vârstă școlară (CSCȘ) în Republica Moldova, 2014 
4 Biroul Național de Statistică, 2015-2018

Fig. 1. Proporția adolescenților din RM care 
au relatat că au avut relații sexuale
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Fig. 2. Proporția adolescenților care nu au utilizat nici o metodă  
de contracepție la ultimul contact sexual
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cauze

 Accesul limitat la educație pentru sănătate în școală. Doar 10% dintre adolescenți studiază astăzi disciplina 
opțională “Educație pentru sănătate”, unde află informații utile pentru dezvoltarea lor, conform particularităților 
vârstei. Astfel, doar o mică parte dintre adolescenți au cunoștințe și abilități necesare pentru a lua decizii respon-
sabile pentru viitor.

 Stereotipurile și concepțiile greșite privind sănătatea reproductivă5:
- Aproape fiecare a treia fată și fiecare al patrulea băiat nu știe cum să prevină o sarcină nedorită;
- Fiecare al nouălea adolescent continuă să creadă  că o sarcină nedorită poate fi prevenită dacă fetele își vor 

spăla organele genitale după relația sexuală;
- 39% nu știu că sarcina poate apărea chiar și în rezultatul unui singur contact sexual, iar  peste 80% consideră 

că fetele care încă nu au menstruație nu pot rămâne însărcinate;
- 1/3 dintre adolescenți nu cunosc că prezervativul  protejează cel mai  bine de infecțiile cu transmitere sexuală. 

Totodată, mai mult de jumătate consideră că pastilele contraceptive pot proteja de infecții și boli. 
 Adolescenții nu pot beneficia pe deplin de contraceptive moderne gratuite din cauza stocurilor reduse de con-

traceptive în instituțiile medicale.6

 Fetele și băieții care locuiesc la sate, cei din familii sărace sau cu dizabilități, întâmpină greutăți mai mari în 
realizarea drepturilor lor la educație și sănătate reproductivă.  

MăRTuRii ReAle Ale MAMeloR și TAțiloR AdoleSCenți 
din RePubliCA MoldovA7

„Nici nu vorbesc cu părinții. Nici acum. Una că e rușine, 
altă că nu poți să îi spui mamei despre relații sexuale… 
Părinții m-au întrebat, dar eu nu le spuneam așa cum 
este.” (F, 19 ani, avort, copil 7 luni, urban)

„Știam despre protecție... cu băieții nu vorbeam, eu 
doar sunt om cultural [se referă ”educat”]… Părinții au 
discutat cu mine. Mi-au zis ca să mă protejez și gata. 
Mi-au cumpărat o dată [prezervative] și mi-au pus în 
buzunar. Și gata. Eu nu le-am folosit, nu știam ce să 
fac cu dânsele. Nu îmi erau… Nu m-am deprins cu ele.”  
(M, 17 ani, copil 1 an și 3 luni, urban)

„N-am discutat cu nimeni. Când îmi trebuia ceva, eu că-
utam pe internet. Îmi era rușine să vorbesc cu cineva pe 
așa teme… La școală au fost lecții de acestea că… Îmi 
spunea profesoara, diriginta, îmi povestea la ora clasei… 
Îmi spunea că „așa și așa…”, dar noi toți râdeam…”  
(F, 16 ani, copil 11 luni, rural)

“Nu a fost alegerea mea reală. Aveam alte vise. Mă gân-
deam să învăț, să fiu independentă. Voiam un copil, dar 
mai târziu, când să am cu ce-l crește. Nu m-am gândit 
niciodată că voi deveni mamă la 15 ani. Eu de multe ori 
mă gândesc că dacă aveam un sprijin în familie sau în 
altă parte, poate nu ajungeam în situația asta” (F, 17 ani, 
copil 13 luni, rural) UNFPA Moldova / 2018 / Dan Guțu

5    Studiul KAP “Sănătatea și Dezvoltarea Adolescenților”, 2012, Asociația Sănătate pentru Tineri
6  Analiza segmentării pieței contraceptivelor moderne în Republica Moldova, UNFPA, 2017
7  Studiul calitativ “Sarcina în adolescență în Republica Moldova”, UNFPA, 2019 



             Ce uRMăRi ARe SARCinA și nAșTeReA În AdoleSCență?

 Nașterea la o vârstă fragedă crește riscurile de sănătate pentru mamă și 
copilul ei.8

 Fetele care rămân însărcinate până la 18 ani au șanse mai mari de a fi 
supuse violenței în cadrul relației de cuplu sau căsătorie9.

 Mamele adolescente sunt nevoite adesea să renunțe la educație, ceea ce 
limitează posibilitățile lor de dezvoltare profesională și personală pe viitor. 

 Tații adolescenți deseori sunt puși în situația de a-și întrerupe educația 
pentru a-și găsi un loc de muncă cu scopul de a-și sprijini familia. 

Soluții și dovezi din AlTe țăRi

Potrivit cercetărilor10, educația pentru sănătate, inclusiv reproductivă, adaptată vârstei și contextului cul-
tural, este un factor vital pentru a reduce numărul de  sarcini neplanificate în adolescență, dar și pentru a 
ajuta tinerii să evite riscurile de comportament . În multe țări din europa, educația pentru sănătate se predă 
obligatoriu în școală. 

 educația pentru sănătate adaptată vârstei și contextului cultural îmbunătățește cunoștințele și atitudinile 
tinerilor față de sănătate, inclusiv cea reproductivă.

 școala are un rol decisiv în acest domeniu. De exemplu, Estonia a introdus un program școlar obligatoriu 
privind educația pentru sănătate a elevilor cu vârsta de 7-16 ani. Ca urmare, într-o perioadă de nouă ani, au 
fost prevenite aproximativ 13.500 de cazuri de sarcini la adolescente, infecții cu transmitere sexuală și HIV.

 educația pentru sănătate adaptată vârstei și contextului cultural determină tinerii să amâne debutul vieții 
sexuale, deoarece ei știu care sunt riscurile și consecințele în acest sens. 

 educația pentru sănătate trebuie să fie oferită și în afara școlii, prin intermediul Centrelor de Tineret, Cen-
trelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor, organizațiilor neguvernamentale, educatorilor de la egal la egal.

 Pentru a fi eficiente, programele de educație școlară trebuie complementate și cu acces liber al tinerilor la 
servicii de sănătate reproductivă, inclusiv la mijloace de contracepție.

Ce PoATe Să FACă RePubliCA MoldovA?

Să se asigure că fiecare fată și băiat are un viitor sigur în țară și își poate valorifica pe deplin 
potențialul prin:

 Combaterea și dezmințirea miturilor în societate cu privire la sănătatea sexuală și reproductivă. Este 
important să discutăm deschis despre subiectele sensibile și să recunoaștem că ele fac parte din viața fiecărei 
persoane. Aceasta este o precondiție pentru un viitor sigur și fără riscuri. 

 educația pentru sănătate adaptată vârstei și contextului cultural, ca parte a curriculumului școlar 
obligatoriu. Sistemul de învățământ trebuie să răspundă nevoilor de dezvoltare a fetelor și băieților prin pro-
grame școlare obligatorii și profesori instruiți și pregătiți să ofere acest tip de informație.

 Acces extins pentru adolescenți și tineri la servicii de sănătate reproductivă, inclusiv la mijloace mo-
derne de contracepție. Este important ca instituțiile de asistență medicală primară, inclusiv Centrele de să-
nătate prietenoase tinerilor, să fie asigurate din bugetul de stat cu mijloace moderne de contracepție, pentru 
a le putea oferi tinerilor la solicitare. 

8   “Sarcina în adolescență”, Organizația Mondială a Sănătății, 2018
8   “Sarcina în adolescență”, Organizația Mondială a Sănătății, 2018
10  Educația Sexuală în Europa și Asia Centrală: situația în 25 de țări, BZgA, IPPF, 2018



Ce FACe Fondul nAțiuniloR uniTe PenTRu PoPulAție (unFPA) 
În MoldovA PenTRu A ReduCe SARCinile nePlAniFiCATe În 
AdoleSCență?

unFPA și-a asumat angajamentul ca până în anul 2022 să sprijine Guvernul Republicii Moldova în reducerea 
cu o treime a sarcinilor neplanificate în adolescență. 

 oferim expertiză și suport Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Ministerului Educației, Culturii 
și Cercetării pentru elaborarea unui cadru de politici favorabil dezvoltării tinerilor.

 Susținem îmbunătățirea mecanismului de aprovizionare cu mijloace de contracepție moderne pentru tineri și 
pentru grupuri vulnerabile.

 Ajutăm Ministerul Educației, Culturii și Cercetării să îmbună-
tățească calitatea  educației pentru sănătate în școală prin mo-
dernizarea curriculumului acestei discipline și instruirea profesori-
lor care o predau.

 Susținem educația de la egal la egal în rândul tinerilor pentru a 
ajunge la fiecare fată și băiat din țară cu informație utilă pentru 
dezvoltarea lor. 

 Sprijinim Ministerul Educației, Culturii și Cercetării să dezvolte 
Centrele de Tineret din întreaga țară, pentru a le transforma în 
spații sigure pentru tineri, cu servicii calitative și utile pentru ei.

 Promovăm stilul de viață sănătos și educația pentru sănătate în 
școală și în comunități.

Sursa: Biroul Național de Statistică, 2015–2018
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