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Fișă informativă privind proiectul 

Promovarea educației pentru sănătatea tinerilor
Proiect comun al Agenției ONU pentru drepturile și sănătatea reproductivă (UNFPA) și al Ambasadei Olandei, în parteneriat cu 
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

Contextul general al proiectului

Republica Moldova este printre cele mai tinere țări din Europa, cu 34% din populaţie 
reprezentată de grupa de vârstă 14-35 ani1 (datele recensământului din 20142). 
Numărul adolescenților (10-19 ani) este de circa 334 mii, ceea ce reprezintă 12% din 
populaţia totală a țării. Emigrarea populației în vârstă aptă de muncă a avut efecte 
sociale negative asupra copiilor și tinerilor rămași singuri acasă, mai ales asupra celor 
din zonele rurale (mai mult de 100.000 de copii și tineri rămân singuri acasă, fără 
supraveghere părintească). 

Accesul limitat la informații și educaţie privind drepturile omului, la educaţie pentru 
sănătate în şcoli și comunităţi, bazată pe deprinderi de viață și un stil de viață sănătos, 
a dus la concepții extrem de greșite privind egalitatea de gen și la adoptarea de către 
tineri a unor comportamente riscante în materie de sănătate. Subminarea drepturilor 
adolescenților și tinerilor de a avea acces la informaţii și la educație bazată pe dreptu-
ri și adecvată vârstei despre sănătatea și drepturile reproductive, a dus la rate înalte 
de sarcini și avorturi în rândul tinerelor, la creșterea incidențelor de infecții cu trans-
mitere sexuală (ITS), inclusiv HIV, comportamente de sănătate și sociale riscante.

În consecinţă, rata nașterilor la adolescente continuă să �e de două ori mai mare în 
Republica Moldova (27,9 la 1.000 de adolescente de 15-19 ani în anul 2015) decât în 
UE3, cu disparități mari între zonele rurale și cele urbane. Ponderea întreruperii de 
sarcină la grupa de vârsta 15-19 ani, pe parcursul ultimilor ani, constituie circa 10% 
din numărul total de avorturi printre femeile de vârstă reproductivă.4 Incidența 
infecțiilor cu transmitere sexuală printre tineri este una dintre cele mai mari din 
Europa de Est . Incidența HIV în rândul tinerilor (15-24 ani) la 100.000 de persoane 
aproape s-a dublat de la 12,2 în anul 2000, la 20,3 în anul 2015.

Proiectul urmărește creșterea gradului de conştientizare a necesității respectării unui 
stil de viață sănătos în rândul tinerilor și de a consolida rolul sistemului educațional în 
prevenirea comportamentelor de sănătate și sociale riscante la tinerii din Republica 
Moldova, prin asigurarea accesului universal la informaţii și educaţie privind 
sănătatea, conform standardelor europene și internaționale.

Parteneriate locale și implicarea principalilor actori din raioanele vizate

În toate raioanele vizate se va colabora cu un spectru larg de părți interesate locale 
pentru creşterea cererii de educaţie pentru sănătate în rândul tinerilor, după cum 
urmează: autorităţile publice locale; direcţiile raionale generale de educaţie; adminis-
traţiile şcolare; cadrele didactice și asociaţiile acestora; părinţii și asociaţiile acestora; 
liderii religioși; Rețeaua de Tineri Educatori DE LA EGAL LA EGAL Y-PEER Moldova; 
centrele de sănătate prietenoase tinerilor; centrele raionale pentru tineret; centrele 
raionale de sănătate publică; mass-media; alți parteneri locali interesaţi.

Durata

Iulie 2017 – iunie 2019

Localităţi ţintă

Republica Moldova, 22 localități din 
mun. Chișinău și patru raioane ale țării:
• Municipiul Chişinău:  c. Băcioi
 și s. Ghidighici;
• Raionul Cahul:  orașul Cahul și 

satele Alexandru Ioan Cuza, 
Borceag, Moscovei și Slobozia; 

• Raionul Fălești: orașul Fălești și 
satele Bocani, Călineşti, Glinjeni și 
Obreja Veche;  

• Raionul Rezina: orașul Rezina și 
satele Cuizăuca, Ignăţei, Horodiște 
și Pecişte; 

• Raionul Orhei: orașul Orhei și satele 
Brănești, Puţintei, Jora de Jos și 
Lucăşeuca.

Scopul proiectului

Scopul proiectului este de a creşte 
nivelul de cunoştinţe ale adolescenților 
(10-19 ani) despre sănătatea lor și de a-i 
abilita să solicite predarea în școli a 
educaţiei pentru sănătate adecvată 
vârstei și sensibilă la mediul cultural, 
inclusiv sănătatea reproductivă, 
drepturile omului și prevenirea 
violenței bazate pe gen.

Grupul țintă al proiectului

Proiectul va viza direct tinerii de 10-19 
ani (școlarizați și neșcolarizați, inclusiv 
din grupurile vulnerabile) din 5 raioane 
ale Republicii Moldova. 

1 Intervalul de vârstă a tinerilor conform legislaţiei naţionale (Legea nr. 215 din 29.07.2016)
2 http://recensamant.statistica.md/ro 
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4 Analiza Situației Populației în Republica Moldova. Centrul de Cercetări Demogra�ce, 2016
5 UNICEF, baza de date TransMonEE, http://www.transmonee.org/ 


