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UNFPA / Ministerul Sănătăţii 

 

Ca parte integrantă a strategiei sale pentru securitatea produselor de sănătate reproductivă, 

UNFPA depune eforturi pentru îmbunătățirea accesului și a utilizării produselor de sănătate 

reproductivă (SR) în țările în curs de dezvoltare. În acest scop, UNFPA/OŢ în Republica 

Moldova acordă sprijin și asistență pentru evaluarea situației actuale, identificarea lacunelor și 

elaborarea unei foi de parcurs pentru asigurarea securităţii produselor ca bază a unui program de 

succes în domeniul sănătății reproductive. UNFPA aplică abordări eficiente pentru prestarea de 

servicii în domeniile prioritare ale SR, inclusiv disponibilitatea și accesul la produse de SR de 

înaltă calitate în mai multe țări. 

 

Citare recomandată 

El-Fiki, Manal, 2016. „Securitatea produselor de sănătate reproductivă. Analiza situaţională în 

Republica Moldova”. Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie/Oficiul de Ţară al UNFPA în 

Republica Moldova. 

 

Rezumat 

 

Securitatea produselor de sănătate reproductivă (SPSR) există atunci când fiecare persoană poate 

să aleagă, să obțină și să utilizeze contraceptive și/sau alte produse de SR de calitate, de fiecare 

dată când dorește acest lucru. Scopul este, prin urmare, de a ne asigura că oferta corespunde 

cererii. 
 

UNFPA obişnuia să doneze Republicii Moldova produse de SR/PF, ultima donație având loc în 

anul 2011, în unele instituţii durând până în anul 2014, iar Ministerul Sănătăţii trebuia să 

îndeplinească responsabilităţile legate de estimarea necesităţilor, procurarea, depozitarea și 

distribuirea produselor către clienți. Pentru aceasta, Ministerul Sănătății a aprobat numeroase 

decrete pentru a pregăti mediul de politici. Acest lucru nu a fost uşor într-o țară care înregistrează 

niveluri înalte de utilizare a metodelor tradiționale de contracepție, unde numărul avorturilor 

provocate este mare, iar bugetul pentru serviciile de SR este limitat. Prin urmare, erau necesare 

eforturi pentru a garanta că disponibilitatea produselor de SR corespunde cererii tuturor centrelor 

de AMP, în special pentru grupurile vulnerabile.  
 
 

Noul Program Național în SDSR este în prezent în curs de finalizare și va fi aprobat de Guvern 

în viitorul apropiat. Potrivit situaţiei actuale, stocurile de contraceptive la nivelul instituțiilor de 

asistenţă medicală primară sunt epuizate, ceea ce a determinat Ministerul Sănătății și UNFPA să 

efectueze o analiză situaţională pentru a înțelege mai bine situaţia ţării cu privire la SPSR și 

pentru a aborda blocajele existente legate de securitatea produselor de sănătate reproductivă, dar 

și pentru a consolida sistemul de management al reţelei de aprovizionare. 
 
 

În cadrul acestei analize situaţionale a SPSR sunt oferite informații necesare pentru sporirea 

gradului de conștientizare în eforturile de îmbunătăţire a SPSR în Republica Moldova. De 

asemenea, aceste informații sunt necesare pentru elaborarea unui plan strategic național pentru 

contraceptive, stabilirea legăturilor programului cu asistența medicală obstetricală și neonatală, 

precum și cu securitatea produselor pentru HIV/SIDA. 
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ACRONIME ȘI ABREVIERI 

SIA AMP – Sistemul Informaţional Automatizat pentru Asistența Medicală Primară 

AMDM – Agenţia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale 

CAPCS – Centrul pentru Achiziţii Publice Centralizate în Sănătate 

SP – Securitatea produselor 

DBFA – Direcţia Buget, Finanţe și Asigurări 

DMPM – Direcţia Management Personal Medical 

DMDM – Direcţia Medicamente și Dispozitive Medicale 

DAMPUC – Direcţia Asistenţă Medicală Primară, Urgentă şi Comunitară 

LME – Lista medicamentelor esenţiale 

OMF – Oficiul medicului de familie 

CMF – Centrul medicilor de familie 

PF – Planificarea familiei 

PIB – Produs intern brut 

CS – Centru de sănătate 
IMS de AMP – Instituţii medico-sanitare de asistenţă medicală primară 

DAMS –  Direcţia Asistenţă Medicală Spitalicească 

HIV  – Virusul imunodeficienței umane  

SIML – Sistemul informațional de management logistic  

IMC  – Institutul Mamei şi Copilului  

ME – Monitorizare şi evaluare 

RMM – Rata mortalităţii materne  

MF  – Ministerul Finanţelor 

MS  – Ministerul Sănătăţii  

MMPSF – Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 

CNSP – Centrul Naţional de Sănătate Publică 

CSRGM – Centrul de Sănătate a Reproducerii și Genetică Medicală  

ONG  – Organizaţie neguvernamentală 

CNAM – Compania Naţională de Asigurări în Medicină 

SNSR – Strategia Naţională a sănătăţii reproducerii 

SNSPSR – Strategia Naţională pentru securitatea produselor de sănătate a reproducerii  

PDB  – Plăţi din buzunar 

IAMP – Instituţie de asistenţă medicală primară 

SR – Sănătatea reproducerii  

SPSR  – Securitatea produselor de sănătate reproductivă  

CSR – Cabinete de sănătate a reproducerii 

CIDSR – Centru de instruire în domeniul sănătăţii reproducerii 

OTS – Orientări privind tratamentul standard 

CS – Caiet de sarcini 

UNFPA – Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie  

OMS – Organizaţia Mondială a Sănătăţii 

CSPT – Centru de sănătate prietenos tinerilor 
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Sumar executiv 

Securitatea produselor de sănătate reproductivă (SPSR) există atunci când fiecare persoană poate 

să aleagă, să obțină și să utilizeze contraceptive și/sau alte produse de SR de calitate, de fiecare 

dată când dorește acest lucru. Aceasta presupune că disponibilitatea și accesibilitatea diferitor 

produse sunt esenţiale pentru garantarea metodei potrivite pentru clienți. 

Conceptul de SP sau SPSR este o componentă critică a programelor naționale de planificare a 

familiei. Aceasta asigură o furnizare sigură cu contraceptive, astfel încât fiecare persoană să 

poată alege, obține și folosi contraceptive de calitate atunci când are nevoie de ele și în cazul în 

care are nevoie. Acest indicator arată dacă politica națională recunoaște și sprijină SP/SPSR, și 

dacă este dispusă să implementeze o strategie pentru atingerea obiectivelor de SP. Republica 

Moldova trebuie să depună eforturi pentru a atinge obiectivele de SPSR.  

În acest scop, în colaborare cu UNFPA, a fost elaborat acest raport de evaluare, dar și o foaie de 

parcurs pentru realizarea securităţii produselor de SR, cu scopul de a identifica acţiunile necesare 

pe termen scurt (1-2 ani) și pe termen mediu (2-5 ani). 

Metodologia utilizată pentru această evaluare are la bază Direcţia strategică spre cadrul pentru 

securitatea produselor de sănătate reproductivă (SPARHCS). Acest cadru constă din şapte 

componente: contextul, angajamentul, coordonarea, fondurile, capacitatea, produsele, cererea şi 

utilizarea de către client. 
 

Evaluarea a inclus cercetarea documentară a tuturor documentelor disponibile, interviuri cu 

principalele persoane, precum și vizite în teren la IAMP, inclusiv CSPT la nivel raional. Au fost 

formulate principalele constatări și a fost elaborată foaia de parcurs unde sunt reflectate 

recomandările pe termen scurt (1-2 ani) și pe termen mediu (2-5 ani). 

În urma principalelor constatări ale evaluării a fost demonstrat că mediul de politici sprijină 

programele de SR/PF, care trebuie reflectate prin acțiuni, alocând fondurile necesare și 

completând deficiențele sistemului. 
 

Elaborarea Strategiei privind SPSR sau includerea intervențiilor strategice în SPSR în Programul 

naţional în sănătatea şi drepturile sexuale şi reproductive este un element esențial pentru 

îmbunătăţirea managementului logistic și a rețelei de aprovizionare. 
 

Acţiuni precum crearea unui Comitet de coordonare a SDSR (pentru coordonarea tuturor 

aspectelor importante în domeniul SDSR, inclusiv în domeniul securităţii produselor de sănătate 

reproductivă), extinderea rolului cabinetelor de SR pentru includerea activităţilor de SPSR etc., 

sunt necesare pentru realizarea obiectivelor SPSR. 
 

Pentru garantarea alocării fondurilor necesare pentru produsele de SR/PF, este nevoie de a 

concepe și de a pune în practică campanii de advocacy cu scopul de a obține sprijinul factorilor 

de decizie pentru a crește numărul resurselor alocate pentru procurarea produselor. 

Mai multe ordine ministeriale referitoare la SR/PF au fost emise în ultimii ani. Cu părere de rău, 

însă, implicaţiile costurilor acestora nu au fost luate în considerare și nu toate ordinele au fost 

emise împreună cu un plan de implementare.  
 

Ordinul MS privind AMP stipulează că medicii de familie, printre alte atribuții, au obligația de a 

presta servicii de planificare a familiei. Totuși, în ordinul respectiv nu este stipulată nicio 

prevedere care să indice că medicii de familie nu au dreptul să insereze DIU.  
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În acelaşi timp, Ordinul MS Nr. 658 din 18.08.2015 cu privire la asigurarea cu contraceptive 

stipulează: 
 

„...În cazul, când metoda de contracepție selectată este inserarea dispozitivului intrauterin, 

beneficiarul care are posibilitate de a se deplasa în centrul raional este referit, în baza unei 

programări în prealabil, către medicul ginecolog din Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor 

sau Cabinetul de Sănătate a Reproducerii, care inserează dispozitivul. Pentru persoanele, care 

nu au posibilitatea de a se deplasa din localitatea rurală în centrul raional, conducătorul 

instituţiei de asistență medicală primară organizează deplasări în teritoriu a medicului specialist 

de profil ginecolog din cadrul Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor şi Cabinetului de 

Sănătate a Reproducerii, în cadrul cărora asigură consultul femeilor din grupurile social-

vulnerabile şi inserarea dispozitivului intrauterin...” 
 

Aceasta se întâmplă din cauza faptului că, în prezent, programa de instruire postuniversitară prin 

rezidenţiat la specializarea Medicină de familie nu include dezvoltarea competențelor și 

abilităților practice a medicilor de familie în inserarea DIU. În acest sens, doar programa de 

educaţie medicală continuă include dezvoltarea abilităților practice a medicilor de familie în 

inserarea unui DIU.  

Numărul contraceptivelor disponibile pentru planificarea familiei este foarte limitat, fiind oferite 

doar trei metode moderne de contracepție: prezervativele, DIU și pilula contraceptivă. 

Este nevoie de a planifica intervenții în SR/PF pentru tineri, inclusiv campanii de informare, 

educare și comunicare (IEC), de a extinde spectrul de contraceptive, de a pleda în favoarea 

integrării educaţiei sexuale cuprinzătoare, de a include subiecte de SR/PF în programa 

învăţământului gimnazial. 

Informațiile de logistică nu sunt disponibile la nici un nivel. Este nevoie de a îmbunătăţi 

capacitatea personalului la toate nivelurile, în multe domenii, cum ar fi managementul logistic, 

informaţiile ce țin de managementul logistic, advocacy, analiza și formularea politicilor, 

soluționarea problemelor, luarea deciziilor și datele pentru luarea deciziilor bazate pe dovezi. 

După elaborarea acestui raport, a fost organizată o masă rotundă de advocacy la care au 

participat principalele părți interesate relevante. Acestea au fost rugate spre sfârșitul prezentării 

să clasifice recomandările pe termen scurt în funcție de trei criterii: importanţă, fezabilitate și 

impact. După ce a fost analizată clasificarea acestor recomandări, s-a considerat că aceasta 

trebuie să fie implementată în trei faze, după cum urmează: 
 

Recomandări pe termen scurt 
 

Faza (1) 
 

 

Contextul, angajamentul şi coordonarea 
 

 Includerea activităţilor aferente SPSR în proiectul nou elaborat al Programului Național în  

SDSR. Este important să fie elaborat un Plan de acțiuni standard pentru toate activitățile 

(inclusiv pentru procurarea de produse), ca parte integrantă a acestui program; precum și să 

fie asigurată alocarea bugetului pentru punerea lui în aplicare. 
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Fondurile 

 Dezvoltarea/Punerea în practică a campaniilor de advocacy cu privire la aspectele SPSR și 

importanța lor pentru consolidarea angajamentului și a dreptului de proprietate, și pentru 

creșterea bugetului alocat SPSR. 

Produsele 

 Studierea și luarea în considerare a posibilităţii de a procura medicamente vitale de calitate 

pentru sănătatea reproducerii, inclusiv a contraceptivelor, prin intermediul sistemului de 

achiziţii al UNFPA. 

Cererea şi utilizarea de către client 

 Dezvoltarea/Punerea în practică a campaniilor IEC pentru sensibilizarea comunităţii cu 

privire la importanţa utilizării contraceptivelor moderne și a serviciilor de PF disponibile.  

 

 

 

Capacitatea 

 Planificarea/Punerea în aplicare a procesului național de previziune periodică, sub 

supravegherea MS, sub conducerea noului Centru pentru Achiziții Publice Centralizate în 

Sănătate, în colaborare cu toate părțile interesate aferente, cum ar fi:  IAMP, CSPT, 

cabinetele de SR etc. 
 

 Elaborarea/Îmbunătățirea punerii în practică a standardului de utilizare a contraceptivelor 

în baza recomandărilor OMS şi utilizarea diferitelor canale de comunicare pentru sporirea 

gradului de conștientizare atât al prestatorilor de servicii, cât şi al clienților. 

 

Faza (2) 
 
 

Contextul, angajamentul şi coordonarea 
 

 Elaborarea caietului de sarcini al Comitetului de coordonare a SDSR, care să includă 

dispoziţii privind planificarea și monitorizarea tuturor activităţilor de SPSR (caietul de 

sarcini propus este reflectat în anexa 2 la prezentul raport). 
 

 Desemnarea, în cadrul noului Centru pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate 

înființat, a două persoane ca puncte de contact pentru SPSR (caietul de sarcini propus este 

reflectat în anexa 3 la prezentul raport). 
 

 Extinderea caietului de sarcini al cabinetelor de SR/PF existente la nivel raional pentru 

includerea activităţilor SPSR solicitate, cum ar fi: monitorizarea canalului prin care 

informaţiile sunt transmise privat, asigurarea colectării datelor solicitate privind SIML. 
 

 Monitorizarea progresului în implementarea Planului de acțiuni, aprobat pentru anii 2016-

2017, privind asigurarea cu contraceptive a grupurilor vulnerabile ale populației, la nivel de 

asistență medicală primară. 
 

 Planificarea/Punerea în aplicare a campaniilor de advocacy pentru includerea 

contraceptivelor în lista medicamentelor compensate. 
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Fondurile 

 Revizuirea, analizarea și estimarea costului punerii în aplicare a ordinelor ministeriale 

referitoare la SR/PF. Elaborarea unei analize a eficienței costurilor privind beneficiile 

programului SR/PF și folosirea ei pentru a pleda pentru sprijin. 

Produsele 

 Înregistrarea contraceptivelor injectabile și a implanturilor și includerea lor în procesul de 

procurare. 
 

Cererea şi utilizarea de către client 

 Studierea și testarea introducerii noilor metode moderne de contracepție, cum ar fi 

prezervativele feminine. 
 

Capacitatea 

 Dezvoltarea/Punerea în aplicare a campaniilor de advocacy pentru includerea subiectului de 

management logistic în programa medicală pentru medicii de familie, asistenții medicali de 

familie și șefii IAMP.  
 

 Includerea datelor privind informaţiile de logistică în baza de date cu privire la grupurile 

vulnerabile, cu scopul de a monitoriza utilizarea contraceptivelor de către grupurile 

vulnerabile la nivelul instituţiilor de AMP. 

 Consolidarea capacităţii naţionale a IAMP, inclusiv a cabinetelor de SR și a șefilor CSPT, în 

următoarele domenii: 

 Cadrul SPSR 

 Previziune, management logistic, managementul reţelei de aprovizionare și SIML  

 Advocacy, mecanisme de ME, analiza și formularea politicilor, soluţionarea 

problemelor, utilizarea datelor, date pentru luarea deciziilor bazate pe dovezi 
 

 Planificarea/Punerea în aplicare a mecanismelor ME pentru monitorizarea performanței 

IAMP în domeniul SPSR şi pentru studierea posibilităţii de a introduce în AMP indicatori de 

performanţă privind SPSR. 

 Planificarea/punerea în aplicare a campaniilor de advocacy pentru factorii de decizie și 

prestatorii de servicii cu privire la noua abordare a întregii piețe adoptată pentru planificarea 

familiei. 

 Îmbunătăţirea disponibilităţii şi utilizării informaţiilor de logistică: 

 Revizuirea/Unificarea/Elaborarea formularelor de introducere manuală, evidenței 

inventarului – pentru colectarea datelor de logistică de la IAMP, inclusiv de la 

cabinetele de SR şi CSPT 

 Elaborarea/Testarea șabloanelor pentru rapoarte cuprinzătoare, care să sprijine luarea 

deciziilor privind PF/SPSR 

 Elaborarea unui mecanism care să asigure colectarea periodică a informațiilor de 

logistică de la IAMP, cabinetele de SR și CSPT, și să genereze rapoartele necesare  
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 Îmbunătăţirea capacității personalului AMP pentru a utiliza modulul informaţional de 

management logistic al contraceptivelor, elaborat cu sprijinul UNFPA, integrat în 

sistemul informatic automatizat pentru AMP (SIA-AMP). 

 

Faza (3) 

 

Contextul, angajamentul şi coordonarea 
 

 Revizuirea și îmbunătăţirea cadrului existent de reglementare a SR/PF pentru asigurarea 

integrării politicilor și evaluarea obstacolelor în calea implementării acestora.  

 Elaborarea/Îmbunătățirea punerii în aplicare a standardelor și a protocoalelor privind 

PF/distribuirea contraceptivelor (în special Protocolul de practică clinică cu privire la 

planificarea familiei, care urmează să fie elaborat pentru medicii de familie).  

Capacitatea 
 

 Planificarea/Includerea în programa de instruire postuniversitară prin rezidenţiat la 

specializarea Medicină de familie a instruirii privind inserarea DIU. Oferirea de instruire la 

locul de muncă pentru medicii de familie cu privire la inserarea DIU, sub supravegherea 

ginecologului; și planificarea/punerea în aplicare a campaniilor de advocacy pentru 

încurajarea MF să practice inserarea DIU la nivel de AMP. 

 Desfășurarea unor campanii de advocacy cu privire la importanța IML și generarea 

rapoartelor care vizează IAMP, cabinetele de SR şi șefii CSPT. 

 Oferirea sprijinului necesar depozitului farmaceutic „Sanfarm-Prim” pentru garantarea 

posibilității de a-l folosi în calitate de depozit principal pentru produsele de SR/PF atunci 

când va avea loc procesul de procurare prin intermediul platformelor internaționale, inclusiv 

prin serviciile de achiziții ale UNFPA.  

 

 

 

Recomandări pe termen mediu 

 

1. Crearea Comitetului de coordonare a SDSR, care să desfăşoare şedinţe periodice pentru a 

identifica domeniile pentru analiză și cercetări privind SR/PF/SPSR.  
 

2. Elaborarea unui program pentru oferirea titlului de asistenți sociali de frunte în domeniul PF la 

nivel raional. Ideea este de a dezvolta capacitatea asistenţilor sociali în desfăşurarea 

activităţilor de IEC cu privire la SR/PF, inclusiv SPSR. 
 

3. Studierea posibilității de a include indicatori de SPSR, inclusiv indicatori de monitorizare a 

stocurilor și a distribuirii contraceptivelor, în evaluarea IAMP, pe care Consiliul Național de 

Evaluare și Acreditare în Sănătate o efectuează o dată la 5 ani. 
 

4. Planificarea/Punerea în aplicare a campaniilor de IEC pentru creşterea gradului de 

conștientizare a comunităţii cu privire la metodele moderne de contracepție, mai ales cele pe 

termen lung, cu scopul de a reduce prevalența metodelor tradiționale de contracepție – accentul 

fiind pus pe grupuri țintă, cum ar fi tinerii, lăuzele, persoanele HIV pozitive și alte grupuri 

(pentru a preveni sarcinile neplanificate, cu risc sporit, și pentru a permite oamenilor să facă o 

alegere informată cu privire la planificarea familiei). 
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5. Planificarea/Punerea în aplicare a campaniilor de advocacy pentru facilitarea includerii 

educaţiei sexuale cuprinzătoare, inclusiv a aspectelor legate de SR/PF, în programa de 

învățământ gimnazial. 
 

6. Planificarea și punerea în aplicare a campaniilor mass-media pentru creşterea gradului de 

conştientizare a populației țintă, în special a tinerilor, cu privire la sănătatea reproducerii, 

planificarea familiei și SPSR. Aceste campanii trebuie să vizeze jurnaliștii, producătorii 

TV/radio, autorii de filme și scenariştii.  
 

7. Studierea posibilităţii și a fezabilității de a avea clinici mobile care să ofere servicii vaste de 

SR/PF prietenoase tinerilor pentru cei mai vulnerabili și mai expuşi riscului adolescenţi și tineri 

din comunitate.  
 

8. Folosirea flexibilității CNAM pentru contractarea ONG-urilor și/sau a sectorului privat, 

aplicarea abordării întregii piețe, prin planificarea și punerea în aplicare a campaniilor de 

advocacy (pentru a încuraja sectorul privat și ONG-urile să se implice mai mult în prestarea de 

servicii de SR/PF, inclusiv a contraceptivelor necesare; precum și pentru a consolida 

parteneriatul dintre sectorul public și cel privat și ONG-uri pentru punerea mai eficientă în 

aplicare a abordării întregii pieţe).  
 

9. Îmbunătăţirea capacităţii direcţiilor Ministerului Sănătății și a instituțiilor subordonate în domeniul 

analizei părților interesate, soluționarea problemelor și organizării altor instruiri pentru a facilita 

parteneriatul și  a ajuta la oferirea mai multor opțiuni pentru clienți referitor la serviciile de 

SR/PF și metodele contraceptive pe care aceștia să le folosească. 
 

10. Conceperea/Punerea în aplicare a planurilor și a materialelor de advocacy pentru a asigura 

creșterea numărului de resurse alocate pentru procurarea de servicii și produse de SR/PF la 

nivelul instituţiilor de AMP. 
 

11. Elaborarea unui mecanism de colectare regulată a informaţiilor cu privire la satisfacția 

clientului în ceea ce privește serviciile și produsele de PF prestate. 
 

12. Planificarea și desfășurarea unor studii pentru a înțelege mai bine: 
 

 necesităţile tinerilor pentru mai multe metode contraceptive 

 motivele pentru care nevoile nu au fost satisfăcute, încetarea administrării, alegerea 

metodei, cererea şi utilizarea metodelor de planificare a familiei. 

 segmentarea pieței (analiza segmentelor de piață) pentru o mai bună înțelegere a 

percepțiilor și a preferințelor pe care le au clienții. 

Introducere 

Securitatea produselor de sănătate reproductivă (SPSR) există atunci când fiecare persoană poate 

să aleagă, să obțină și să utilizeze contraceptive și/sau alte produse de SR de calitate, de fiecare 

dată când dorește acest lucru. Aceasta presupune că disponibilitatea și accesibilitatea diferitor 

produse sunt esenţiale pentru garantarea metodei potrivite pentru clienți. 
 

O serie de elemente sunt esențiale pentru a stabili un mediu favorabil realizării SPSR, inclusiv: 

elaborarea și aprobarea unor politici și reglementări favorabile SR/PF, creșterea gradului de 

cunoaștere și a cererii de SR/PF, mobilizarea resurselor și dezvoltarea capacității naționale 

pentru asigurarea disponibilității și accesibilității contraceptivelor.  

Republica Moldova s-a confruntat cu provocări atunci când UNFPA a încetat treptat donarea 
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produselor de SR/PF, ultima donație având loc în anul 2011.  Ca răspuns la noua situaţie, MS a 

început să asigure condiții favorabile și a adoptat o abordare proactivă pentru a se asigura că 

produsele de sănătate reproductivă sunt incluse în lista medicamentelor esenţiale și că serviciile 

de SR sunt oferite prin punctele de prestare a serviciilor de asistenţă medicală primară. 

UNFPA acordă asistență tehnică Ministerului Sănătății în desfășurarea acestei evaluări cu scopul 

de a crește gradul de conștientizare și de a determina partenerii și factorii de decizie să înțeleagă 

și să se familiarizeze mai bine cu SPSR. 
 

Metodologia 

Metodologia utilizată pentru această evaluare are la bază Direcţia strategică spre cadrul pentru 

securitatea produselor de sănătate reproductivă (SPARHCS) (a se vedea figura 1), pe care 

UNFPA şi alţi parteneri au elaborat-o şi adaptat-o câţiva ani în urmă. Cadrul SPARHCS a inclus 

șapte componente: contextul, angajamentul, coordonarea, fondurile, capacitatea, produsele, 

cererea şi utilizarea de către client. 
 

În fiecare țară, contextul general are un impact asupra realizării SPSR, inclusiv politicile și 

reglementările naționale care au un impact asupra sănătății reproducerii şi, în special, asupra 

disponibilității serviciilor de sănătate a reproducerii și a produselor de planificare a familiei. 

Totodată, un impact îl au mai mulți factori generali, cum ar fi condițiile sociale, economice și 

culturale, precum și alte priorități concurente. 

În acest context, angajamentul (care include sprijinul politicii, conducerea guvernului şi 

activitatea direcționată de advocacy) este o componentă importantă a SPSR. În baza acestui 

angajament, părțile interesate investesc fondurile necesare, își coordonează activitățile în 

domeniul securității produselor (SP) și dezvoltă capacitățile necesare pentru realizarea SR. În 

casetele din diagrama de mai jos sunt explicate fiecare dintre aceste componente.  

Guvernul național, sectorul privat și donatorii/partenerii de dezvoltare sunt implicați în 

coordonare pentru asigurarea unei mai bune alocări a resurselor. Gospodăriile, părțile terțe 

(angajatorii, asigurarea socială), guvernul național și donatorii – toate sunt surse de finanțare.  

Mai mult decât atât, trebuie să existe o capacitate pentru o gamă de funcții, inclusiv politici 

(politici favorabile pentru SR/PF); previziune, procurare și distribuire; crearea cererii pe care o 

are clientul; prestarea de servicii, supravegherea, monitorizarea și evaluarea – sunt câteva dintre 

ele.  

Clienții, care se găsesc în mijlocul diagramei, sunt atât beneficiari finali ai SPSR în calitate de 

destinatari ai produselor, dar şi iniţiatori – indicaţi cu linii duble: sistemul trebuie să le satisfacă 

necesitățile. 
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Obiectivele analizei situaţionale 

Obiectivul analizei situaționale este de a oferi, prin analiza sănătății reproducerii în sectorul 

public, unele informații și recomandări pentru îmbunătățirea situației SPSR. În plus, analiza 

situațională ajută la formarea unui consens între părțile interesate relevante cu privire la acțiunile 

prioritare care trebuie luate pentru a asigura livrarea eficientă a SPSR și la elaborarea unui plan 

de implementare a SPSR în sectorul public. 
 

În Republica Moldova, analiza situațională va contribui la elaborarea unei foi de parcurs pentru a 

asigura SPSR pe termen scurt și mediu, luând în considerare bugetul limitat disponibil și 

prioritatea sa în ordinea de zi a factorilor de decizie. 
 

Activităţile desfăşurate în cadrul analizei situaționale 

 

Mai multe activități au fost desfășurate pentru colectarea informațiilor necesare analizei 

situaționale și formulării recomandărilor. 
 

Lista documentelor disponibile necesare au fost identificate și analizate ca material de bază cu 

ajutorul OȚ al UNFPA, care ulterior a făcut-o publică pe Internet și a transmis-o Republicii 

Moldova.  
 

Din nou în țară, au fost considerate mai multe documente de bază și ordine ministeriale 

privitoare la SR/PF; mai multe discuții au fost purtate cu personalul OŢ al UNFPA, 

reprezentanții MS, CNAM, AMDM, depozitul farmaceutic „Sanfarm-Prim” S.A., personalul 

IAMP de la nivel municipal și raional (în timpul vizitelor în teren), ONG-uri, OMS, UNICEF și 

personalul OŢ al PNUD. Toate aceste activități au permis o mai bună înțelegere a situației 

actuale și posibilitatea de a elabora recomandări practice.  

O ședință de informare a avut loc la sfârșitul misiunii cu OŢ al UNFPA pentru a putea discuta 

principalele constatări și a face o prezentare generală a recomandărilor care să fie incluse în 

raport.  
 

Figura 1. Direcţia strategică spre cadrul 
pentru securitatea produselor de sănătate 

reproductivă – SPARHCS 
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Evaluarea SPSR a durat 5 zile, începând cu 10 octombrie 2016, și a inclus următoarele 

activități: 

 Cercetarea documentară a documentelor de bază care se referă la direcţia politicilor și a 

strategiilor în domeniul sănătății reproducerii (SR). 
 

 Ședințe individuale cu Ministerul Sănătății (MS), mai întâi cu viceministrul și apoi cu șeful 

adjunct al Direcţiei Asistenţă Medicală Spitalicească, șeful Direcţiei Asistenţă Medicală 

Primară, Urgentă şi Comunitară, șeful Direcţiei Medicamente și Dispozitive Medicale, 

şeful Serviciului e-Transformare şi e-Sănătate, şeful  Direcţiei Buget, Finanţe și Asigurări. 

 Ședinţe individuale cu directorul Institutului Mamei şi Copilului, șeful Centrului de 

Sănătate a Reproducerii și Genetică Medicală, directorul adjunct al Centrului Național de 

Management în Sănătate, directorul general adjunct al Agenției Medicamentului și a 

Dispozitivelor Medicale, directorul adjunct responsabil pentru sănătatea mamei și a 

copilului, Centrul Consultativ Diagnostic al Asociației Medicale Teritoriale Centru, 

directorul general şi echipa Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, șeful Centrului 

Sănătate a Femeii „Dalila”, Asociația Medicală Teritorială Botanica. 
 

 În plus, au avut loc ședințe cu șeful Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor „Neovita” și 

cu directorul general al depozitului farmaceutic „Sanfarm-Prim” S.A. 

 Ședințe cu reprezentanții OMS, UNICEF și ai OŢ al PNUD au fost, de asemenea, 

organizate. 

 Vizite în teren, la instituții de AMP selectate, au avut loc în raionul Orhei, în satele 

Măgdăcești și Peresecina, și în suburbiile Durlești și Ialoveni ale municipiului Chișinău.  
 

Limitările analizei situaționale 

Analiza situaţională a Republicii Moldova a fost limitată la o evaluare a problemelor legate de 

SPSR din sectorul public. Analiza s-a axat pe disponibilitatea produselor de SR la punctele de 

prestare a serviciilor (în special a produselor de planificare a familiei).   
 

Analiza situațională a SPSR este un studiu calitativ, prin urmare, ea nu oferă informații cu privire 

la cantitățile de produse evaluate în timpul studiului. Observaţiile și comentariile din acest raport 

țin de prestarea continuă a serviciilor de SR/PF la nivelul instituţiilor medicale. La fiecare 

instituţie vizitată au fost realizate interviuri cu principalii informatori și funcţionari în domeniul 

sănătăţii.  
 

Rezultatele analizei situaționale, inclusiv recomandările prezentate în acest raport, sunt limitate 

la domeniul de aplicare al activităților care au fost planificate și desfășurate la nivel central și 

raional. Analiza situațională nu a fost realizată pe baza eșantionului reprezentativ al tuturor 

instituțiilor de AMP, ci este mai degrabă o imagine calitativă și anecdotică a situației ofertei de 

produse. 
 

Ordinele ministeriale naționale au fost traduse în limba engleză și puse la dispoziție pentru 

examinare. Schimbarea rolurilor și crearea unei noi unități responsabile de achizițiile publice 

centralizate în domeniul sănătății – Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate – care a 

început în timpul misiunii, au făcut ca informațiile privind procesul de achiziții publice să fie 

indisponibile.  
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Contextul general 
 

 Indicatori socio-demografici 
 

Republica Moldova este o țară cu venit mediu inferior din Europa de Est, cu o populație de 3,5 

milioane (datele din 1 ianuarie 2016 nu includ raioanele din partea stângă a Nistrului și 

municipiul Bender) și un produs intern brut de 1843 dolari SUA (curent) pe cap de locuitor1 în 

anul 2015. Economia se bazează în mare parte pe transferurile băneşti din partea cetățenilor 

moldoveni care lucrează în străinătate.  
 

Țara a făcut parte din fosta Uniune Sovietică, de la care a obținut independența în anul 1991. De 

la obținerea independenței, în Republica Moldova, inclusiv în sectorul sănătăţii, au avut loc 

transformări sociale, politice și economice profunde. Chiar dacă în sectorul spitalicesc au avut 

loc unele reforme – multe lucruri încă rămân a fi de făcute. Cele mai importante schimbări până 

în prezent au fost realizate prin introducerea în anul 2004 a unui sistem de asigurări obligatorii de 

asistență medicală. Acesta includea: îmbunătățirea asistenței medicale primare și asigurarea 

accesului la medicamente în farmaciile private și prin intermediul unor programe naționale 

selectate (de exemplu, diabetul zaharat, tuberculoza, HIV/SIDA, imunizarea etc.). 
 

Conform datelor Biroului Naţional de Statistică, populația stabilă a Republicii Moldova la 1 

ianuarie 2015 a constituit 3555,1 mii de locuitori, inclusiv migranții care au lipsit din țară mai 

mult de 1 an. Populația prezentă a constituit 2911,6 mii, calculată conform standardelor 

europene, și nu include migranții care au lipsit din țară mai mult de 1 an. 
 

Scăderea ratelor fertilităţii este ilustrată de evoluţia RTF finale a generaţiilor feminine. 

Generațiile feminine născute în prima jumătate a anilor `60 au avut fertilitatea completă la 

nivelul de înlocuire a generațiilor sau mai mare, pe când cele născute în perioada 1973-1975, în 

special cele născute la sfârșitul anilor `70 și mai recent, vor avea o fertilitate mai scăzută.  
 

Cel mai negativ impact al declinului populației, determinat de scăderea natalității, reprezintă 

pierderea potențialului demografic intern de redresare a situației, criza demografică obținând 

proporții enorme, iar ieşirea din procesul de depopulare va deveni tot mai dificil.  
 

Mortalitatea ridicată a populației este un alt factor al declinului demografic. Speranţa de viaţă la 

naştere (calculată în baza populaţiei prezente) constituie 65,0 ani pentru bărbați și 73,4 ani pentru 

femei, aceasta fiind cu 7,4 și, respectiv, 6,7 ani mai mică decât în UE.  
 

Mortalitatea înaltă a populației adulte, în special a bărbaților, este una dintre cele mai importante 

probleme. În prezent, probabilitatea de a deceda la vârsta de 65 de ani, pentru un bărbat care a 

ajuns la vârsta de 20 de ani, constituie 40%, fiind de două ori mai mare decât în țările dezvoltate.  
 

La baza deceselor stau în mare parte bolile sistemului circulator, ponderea acestora în 

mortalitatea totală fiind de 53% la bărbați și 64% la femei. Neoplasmele ocupă locul doi la 

ambele sexe (16% la bărbați și 14% la femei). La bărbați, decesele provocate de cauze externe 

(10%) și boli ale aparatului digestiv (9%) ocupă locul trei în structura generală a mortalității. La 

femei, bolile aparatului digestiv sunt a treia cauză principală de deces (10%). 
 

Emigrarea în masă a populației are un impact semnificativ asupra dinamicii populației Republicii 

Moldova. Rezultatele recensămintelor țărilor gazdă relevă faptul că în jur de 16% din populația 

Republicii Moldova avea în anul 2011 reședința stabilă în străinătate. 

                                                             
1http://data.worldbank.org/country/moldova 

http://data.worldbank.org/country/moldova
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Cele mai mari pierderi migraționale au fost înregistrate în perioada 2007-2011, atunci când 

migrația netă varia între 33 și 43 de mii de persoane pe an. În perioada 2012-2013, migrația netă 

reprezenta puțin peste 30 de mii de persoane. Tot în această perioadă, Republica Moldova a 

pierdut anual circa 1% din populația prezentă în țară2. 
 

În general, raportul populației tinere a scăzut odată cu creșterea numărului de persoane în etate, 

majorând astfel în continuare sarcina demografică, ceea ce reprezintă un indicator important din 

punct de vedere economic. În consecință, sarcina demografică (adică populația cu vârsta cuprinsă 

între 0-14 ani și populația cu vârsta de 60 de ani sau mai mult la 100 de persoane cu vârsta de 15-

59 ani) a fost de 45,0% în anul 2011, comparativ cu 44,4% în anul 2009.  
 

În anul 2011, populația sub vârsta minimă de angajare (0-15 ani) a constituit 17,5% (fiind 18,2% 

în anul 2009), în timp ce populaţia cu vârsta aptă de muncă (16-56/61 de ani) a ajuns la 66,6% 

(fiind 66,5% în anul 2009), iar populaţia peste vârsta aptă de muncă (57/62 de ani) – 15,9% 

(fiind 15,3% în anul 2009)3. 
 

După cum este prezentat în tabelul (1), rata anuală de creștere a populației este de -0.1%, iar rata 

totală a fertilității este de 1,3, care se află sub nivelul de înlocuire.  

 

 

 Indicatori privind planificarea familiei 

Accesul la servicii voluntare și sigure de planificare a familiei, inclusiv la contraceptivele 

moderne, constituie un drept al omului. Planificarea familiei este esențială pentru egalitatea de 

gen și abilitarea femeilor, şi un factor important în reducerea sărăciei. Planificarea familiei 

permite oamenilor să atingă numărul dorit de copii și să determine distanța dintre sarcini. Acest 

lucru are loc prin folosirea metodelor contraceptive și tratamentul infertilității.4 

                                                             
2Analiza situației populaţiei, Centrul de Cercetări Demografice, Chișinău, octombrie 2016 
3Există o diferență între clasificarea utilizată în statisticile oficiale ale țării și clasificarea internațională (0-14, 15-64 

și 65+). Grupele de vârstă specifice fiecărei țări sunt după cum urmează: sub vârsta minimă de muncă (0-15 ani), 

vârsta aptă de muncă (16-56 de ani pentru femei/61 de ani pentru bărbați) și peste vârsta aptă de muncă (57 de ani 

sau mai mult pentru femei/62 de ani sau mai mult pentru bărbați). 

 

4OMS; Planificare familială/Contracepție. Fișă informativă nr.351, actualizată în luna mai 2015 

Tabelul (1) Indicatorii demografici selectaţi ai Republicii Moldova 

Populaţia (prog., 000) 2016 4063 

Densitatea populaţiei (pe 1 km2) 2016 123,7 

Rata de creştere a populaţiei (media anuală, %) 2010-2015 -0,1 

Populaţia urbană (%) 2015 45,0 

Rata de creştere a populaţiei urbane (media anuală, %) 2010-2015 -0,7 

Rata fertilității, total (născuți-vii la o femeie) 2010-2015 1,3 

Speranţa de viaţă la naştere (femei/bărbaţi, ani) 2010-2015 75,4/67,2 
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Contracepția permite femeilor și cuplurilor să aibă numărul de copii pe care şi-l doresc, atunci 

când şi-i doresc și dacă şi-i doresc. Potrivit Declarației Națiunilor Unite a Drepturilor Omului, 

acesta este dreptul fiecărei persoane. 

Amânarea naşterii sau distanţarea dintre copii permite femeilor și bărbaților să-şi urmeze 

obiectivele educaționale și de carieră, care pot fi întrerupte de naşterea copiilor. Astfel, 

persoanele devin mai abilitate, iar capacitatea lor de a câștiga mai mult – crește. În același timp, 

datorită faptului că pot avea mai puțini copii, familiile au posibilitatea de a investi mai mult în 

fiecare copil. 

În anul 2000 și 2012, două studii MICS au fost efectuate în Republica Moldova pentru colectarea 

de informații privind planificarea familiei. Potrivit rezultatelor, programul de planificare a 

familiei necesită mai multe eforturi, fapt demonstrat în mod clar prin scăderea utilizării 

contraceptivelor în rândul femeilor căsătorite sau al femeilor aflate într-o relație, de la 62,4% la 

59,5% (a se vedea figura (2)).  

Schimbările combinației metodelor contraceptive trebuie analizate mai profund pentru a înțelege 

motivele reducerii utilizării DIU de la 34,5% la 19,8%. În general, utilizarea metodei tradiționale 

a scăzut în perioada 2000-2012 – la fel ca și utilizarea DIU, iar utilizarea prezervativelor a 

crescut de la 3,5% la 11,9%. 

 

 
 

Punând accent pe nevoile adolescenților cu vârsta cuprinsă între 15-19 ani, după cum este indicat 

în tabelul (2) – mai mulți tineri folosesc contraceptive, având o atitudine pozitivă față de 

metodele moderne. Astfel, un procent ridicat de tineri a trecut de la metodele tradiționale la 

metodele moderne de contracepție (folosirea metodelor tradiționale a scăzut de la 18,6% la 9,5%, 

iar a metodelor moderne a crescut de la 23,8% la 35,8%).   

Motivul pentru care utilizarea DIU a scăzut de la 13,5% la 5,7% necesită a fi analizat mai 

profund, deoarece la baza lui ar putea sta indisponibilitatea stocurilor de DIU, accesul geografic 
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insuficient al tinerilor din localități la ginecolog/CSPT pentru inserarea unui DIU, sau necesitatea 

de a sensibiliza tinerii cu privire la toate metodele moderne de contracepție disponibile. 
 

Tabelul (2) Procentajul adolescenților (15-19), căsătoriţi sau 

într-o relație, care folosesc contraceptive, 2000 și 2012 

 2000 2012 

Nicio metodă 57,7 54,7 

Orice metodă 42,3 45,3 

Orice metodă modernă 23,8 35,8 

Pilula contraceptivă 0,9 2,2 

DIU 13,5 5,7 

Orice metodă tradițională 18,6 9,5 

Coitus interruptus  9,3 9,5 

Prezervativul  9,4 27,9 

Metoda amenoreei de lactație 3,1 Lipsă de 

date 

Abstinenţa periodică 6,1 0 

Necesitatea nesatisfăcută  23,4 

 

Potrivit studiului MICS, efectuat în anul 2012, după cum este indicat în tabelul (3), procentajul 

tuturor femeilor cu vârsta cuprinsă între 15-49 de ani, care la moment sunt căsătorite sau într-o 

relație şi care au auzit despre orice metodă de contracepție, este de aproximativ 99,8%, iar al 

celor care folosesc vreo metodă este de 59,5%. Cât despre metodele moderne, procentajul celor 

care cunosc despre ele este de 99,8%, iar al celor care le folosesc – 41,7%.  Procentajul celor 

care cunosc despre pilulă este de 95,9%, iar despre DIU – 95,6%.  
 

Tabelul (3): Cunoaşterea şi utilizarea contraceptivelor în 

rândul femeilor cu vârsta cuprinsă între 15-49 de ani, care 

la moment sunt căsătorite sau într-o relație, 2012 

 Cunoaștere Utilizare 

Orice metodă 99,9 59,5 

Orice metodă modernă 99,8 41,7 

Sterilizare la femei 77,7 4,4 

Sterilizare la bărbați 57,2 0 

Pilula 95,9 5,3 

DIU 95,6 19,8 

Contraceptive injectabile 61,3 0 

Implanturi 37,1 0 

Prezervative masculine 98,7 11,9 

Prezervative feminine 39,5 0 

Diafragmă/ 

Spumă spermicidă/Gel 

spermicid 

28,5 

40,8 

0,4 

Contraceptive de urgență 62,8 0 

Orice metodă tradițională 91,8 17,7 
 

Mai mult decât atât, planificarea familiei/contracepția poate fi folosită pentru reducerea riscurilor 

legate de sarcină. Fetele și femeile tinere sunt cele mai expuse riscului crescut de probleme de 

sănătate în timpul sarcinii. Contracepția le permite să amâne naşterea copiilor până când 
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corpurile lor sunt pe deplin capabile să suporte o sarcină. De asemenea, ea poate preveni sarcina 

la femeile în vârstă, care se confruntă cu riscuri legate de sarcină. 

Accesul la metodele moderne de contracepție și utilizarea contraceptivelor reduc necesitatea de a 

face avort, prin prevenirea sarcinilor neplanificate. Prin urmare, numărul cazurilor de avort 

efectuat în condiţii nesigure poate fi redus, el fiind una dintre cauzele principale ale decesului 

matern la nivel mondial. 

Utilizarea contraceptivelor reduce și sarcinile în rândul adolescentelor. Rata natalităţii în rândul 

adolescentelor în Republica Moldova indică o tendință de scădere – de la 63,2 nașteri la 1000 de 

femei cu vârsta cuprinsă între 15-19 ani, în anul 1992, la 35 de nașteri la 1000 de femei de 

aceeași vârstă, în anul 20125. Totuși, în pofida descreșterii, rata natalității în rândul 

adolescentelor rămâne de două ori mai mare în Republica Moldova decât în Uniunea Europeană 

(11,0 nașteri la 1000 de femei cu vârsta cuprinsă între 15-19 ani în anul 2014). 
 

Procentajul femeilor cu vârsta cuprinsă între 15-49 de ani, care au avut născuți-vii până la vârsta 

de 15 ani, este sub un procent, iar al celor care au avut un născut-viu înainte de vârsta de 18 ani 

este de 4%; în zonele rurale acesta fiind mai mare – 6%, iar în mediul urban fiind de 

3%6.Datorită faptului că folosesc metode contraceptive, femeile tinere pot preveni sarcinile 

nedorite ce pot influența negativ viitoarele lor relații, aspirații și potențial. 
 

Sarcina timpurie poate provoca, de asemenea, probleme de sănătate pentru nou-născuți. Copii 

născuţi de adolescente sunt susceptibili a fi subponderali înainte şi la naştere și sunt supuși unui 

risc mai mare de mortalitate neonatală (murind în termen de 28 de zile de la naștere). Mai mult, 

este bine cunoscut faptul că distanța prea mică între sarcini (sarcini prost temporizate) determină 

rate ridicate ale mortalităţii infantile – adică rata copiilor care mor în primul an de viață. 

Utilizarea contraceptivelor permite femeilor să planifice sarcinile, astfel încât să fie sigure că 

acordă copilului cea mai bună îngrijire înainte și după naștere. 

Necesitatea nesatisfăcută de contracepție, care este definită drept procentajul femeilor fertile care 

doresc să amâne următoarea naștere (distanțare) sau să oprească fertilitatea (limitarea), dar care 

nu folosesc nicio metodă de contracepție, este în jur de 9,5% în Republica Moldova. Cel mai 

mare procentaj al femeilor cu o necesitate nesatisfăcută de contracepție este înregistrat la 

Chișinău – 11,4%, în rândul femeilor cu studii secundare necesitatea nesatisfăcută pentru 

contracepție fiind de 9,9%.7 
 

Conform statisticilor, în timp ce în ţările dezvoltate numai o femeie la 17 400 femei este supusă 

riscului de a deceda în timpul sarcinii sau al nașterii, în țările cu venituri mici, raportul poate fi 

tocmai de 1 la 8.8 În contracararea acestui fenomen, Reţeaua de aprovizionare cu produse de 

sănătate a reproducerii menţionează că problemele legate de sănătatea reproducerii pot fi reduse 

semnificativ în cazul în care produsele de sănătate reproductivă sunt puse la dispoziție, sunt 

accesibile, de bună calitate, utilizate în mod corespunzător, sunt durabile și prestate printr-un 

sistem eficient de asistență. 

                                                             
5MICS, 2012, Tabelul SR.2, p. 63 
6MICS, 2012, Tabelul SR.4, p. 64 
7MICS, 2012. Tabelul SR.8 
8Inequities are killing people on grand scale, reports WHO's Commission [Inechitățile ucid oamenii la o scară 

largă, raportează Comisia OMS], Comunicat de presă, OMS 
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Constatările în urma evaluării 

A. Contextul, angajamentul şi coordonarea 

Succesul unei strategii privind SPSR depinde de o serie de factori contextuali, care au un impact 

asupra capacității persoanelor de a alege, de a obține și de a folosi produsele de SR. Pentru a defini 

mediul de sănătate, politic şi economic mai amplu, întrucât au un impact asupra SPSR, în secțiunea 

dată sunt luate în considerare: politicile și reglementările care au un impact asupra capacității 

programelor din sectorul public și privat de a asigura și presta produse de sănătate reproductivă; și 

indicatorii de bază de dezvoltare demografică, de sănătate, alții. 

 Situaţia sistemului de sănătate 

În anul 2012, Observatorul European pentru Sisteme şi Politici de Sănătate a efectuat o revizuire a 

sistemului de sănătate, intitulată „Sistemul de sănătate în tranziție”. În cadrul acestei revizuiri a 

fost constatat că sistemul sănătăţii din Republica Moldova este ordonat în conformitate cu 

principiile de acces universal la principalele servicii de sănătate, de echitate şi solidaritate în 

finanţarea ocrotirii sănătăţii, fiind finanţat atât de stat, cât şi de cetăţeni, prin intermediul asigurării 

obligatorii de asistenţă medicală. Sistemul sănătăţii include atât o combinaţie de instituţii medico-

sanitare publice şi private, cât şi de agenţii şi autorităţi publice implicate în prestarea, finanţarea, 

reglementarea şi administrarea serviciilor de sănătate. 

 

 

 

 

Figura (3): Organigrama Ministerului Sănătăţii 
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Instituţiile publice de la nivelul de asistenţă medicală primară şi secundară oferă servicii 

comunităţilor şi aparţin autorităţilor publice locale. În fiecare raion sunt şi prestatori de asistenţă 

medicală urgentă (serviciile de ambulanţă), care aparţin Ministerului Sănătăţii.  

Instituţiile medicale de la nivelul terţiar oferă asistenţă specializată şi de înaltă specializare pentru 

întreaga populaţie; majoritatea instituţiilor de nivel terţiar sunt amplasate la Chişinău şi aparţin 

Ministerului Sănătăţii. Instituţiile medicale publice sunt organizaţii autonome, non-profit, cu auto-

finanţare, care sunt contractate direct de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină 

(CNAM) pentru prestarea serviciilor medicale în cadrul asigurărilor medicale obligatorii. 

Unele servicii medicale sunt prestate de sectorul privat şi prestatorii de asistenţă medicală privată 

pot fi contractaţi de CNAM. Un număr semnificativ de servicii paralele de asistenţă medicală mai 

sunt oferite şi prin instituţiile medicale publice care aparţin altor instituţii guvernamentale, 

finanţate din bugetul de stat prin intermediul ministerelor de resort, dar care pot fi contractate şi de 

CNAM. 

Instituţiile cu funcţii de reglementare, cum sunt cele de licenţiere, de susţinere a elaborării de 

politici în domeniul sănătăţii sau de realizare a controlului sanitar, sunt finanţate din bugetul de stat 

prin intermediul Ministerului Sănătăţii, în subordonarea căruia se află. Prin intermediul acestor 

instituţii, Ministerul Sănătăţii colectează şi analizează date pentru a genera informaţii relevante, 

care să ajute la elaborarea politicilor bazate pe dovezi. Funcţiile de reglementare sunt mai degrabă 

centralizate sub egida Ministerului Sănătăţii, decât în responsabilitatea organelor independente.  

Ministerul Sănătăţii abordează provocările majore din sectorul sănătăţii şi promovează principiul 

„sănătate în toate politicile” prin colaborarea multi- şi intersectorială, acesta fiind responsabil de 

coordonarea activităţilor de sănătate publică atât în cadrul sectorului, cât şi dincolo de acesta. 

Ordinea dată de idei implică o transparenţă mai înaltă în elaborarea politicilor de sănătate şi o 

influenţă mai mare din partea pacienţilor asupra procesului de elaborare a politicilor prin 

implicarea organizaţiilor neguvernamentale (ONG), care reprezintă drepturile şi interesele 

pacienţilor în proces. 
 

 Finanţarea sistemului de sănătate 

Începând cu anul 2004, finanţarea sănătăţii în Republica Moldova este organizată prin intermediul 

asigurării obligatorii de asistenţă medicală (AOAM). Cheltuielile totale pentru sănătate au 

constituit în 2014 circa 10,3% din PIB. În funcție de sursa veniturilor, 40,3% din totalul 

cheltuielilor pentru sănătate au venit din contribuţiile AOAM şi 44,9% au reprezentat costurile 

achitate direct de pacienţi (din buzunar) (Organizaţia Mondială a Sănătăţii, 2012).  

În pofida crizei financiare globale în curs de desfășurare, nivelul relativ înalt al cheltuielilor totale 

pentru sănătate, cât şi balanţa între costurile pre-plătite şi cele achitate din buzunar s-a menţinut. 

Contribuţiile din partea populaţiei ocupate în câmpul muncii sunt vărsate în special prin achitarea 

din salarii a unui procent fix (9% în anul 2016, dintre care 4,5% sunt contribuţia angajatului şi 

4,5% – contribuţia angajatorului); cei angajaţi pe cont propriu urmează să-şi procure de sine-

stătător polița de asigurare pentru un an la un preţ fix.  

Populaţia ne-antrenată în câmpul muncii (15 categorii, inclusiv pensionarii, studenţii, copiii, 

şomerii înregistraţi și alte categorii de populaţie) este acoperită prin intermediul transferurilor de la 

bugetul de stat către CNAM, care acumulează finanţarea pentru asistenţa medicală pre-plătită. 
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Asigurările voluntare de asistenţă medicală (AVAM) au reprezentat în anul 2014 mai puţin de 

0,1% din cheltuielile totale pentru sănătate9. 

CNAM este unicul cumpărător de servicii medicale, ceea ce a făcut posibilă divizarea cumpărător 

– prestator, iar achitarea serviciilor se realizează în bază de contracte, majoritatea dintre care sunt 

de perspectivă. Accesul la asistenţa medicală primară şi urgentă este universal, indiferent de 

statutul de asigurare, la fel ca și serviciile ce ţin de problemele cheie de sănătate publică: HIV şi 

SIDA, TB şi imunizarea.  

Astfel, pachetul de servicii oferite de AOAM cuprinde asistenţa medicală specializată de 

ambulator şi asistenţa medicală spitalicească, precum şi o gamă foarte limitată de medicamente.  

Pentru cei care nu beneficiază de acoperire cu AOAM, aceste servicii sunt achitate totalmente din 

buzunar. PDB reprezintă 45% din totalul cheltuielilor pentru sănătate. 16% din pacienții 

ambulatoriu și 30% din pacienții internați au raportat că au efectuat PDB atunci când au solicitat 

asistenţă medicală la o instituţie medicală în anul 2012, iar mai mult de două treimi dintre aceştia 

au spus că au plătit pentru medicamente la o farmacie.  

Printre cei care au efectuat plăți, 36% din pacienții ambulatoriu și 82% din pacienții internați au 

efectuat plăți neformale, proporția fiind tot mai mare pentru asistența medicală 

spitalicească. Plăţile neformale apar la toate nivelele sistemului, însă sunt mai răspândite în 

asistenţa medicală spitalicească. 

Ministerul Sănătăţii şi-a asumat angajamentul de a reduce plăţile din buzunar în sistem şi speră că, 

odată cu sporirea salariilor pentru lucrătorii medicali, introducerea mecanismelor de plată în bază 

de performanţă, împreună cu îmbunătăţirea transparenţei prin intermediul auditului extern, acest 

obiectiv va fi atins. 

Combinarea contribuţiilor salariale şi celor bugetare într-un singur fond de acumulare a ajutat la 

asigurarea echităţii şi solidarităţii în cadrul sistemului. Totuşi, acoperirea universală încă n-a fost 

atinsă; ca şi în cazul majorităţii sistemelor bazate pe asigurare, mai există un segment anumit de 

populaţie neasigurată (în 2015 14,4% din populaţia rezidentă nu era asigurată)10. 

De cele mai dese ori, fără asigurare sunt cei angajaţi pe cont propriu în agricultură sau cei angajaţi 

în sectorul neformal din mediul urban; cei neasiguraţi au adesea și venituri reduse. Din anul 2010, 

gospodăriile casnice înregistrate ca fiind sub pragul sărăciei, beneficiază în mod automat de 

acoperire cu AOAM.  

Peste 70% din pacienții care au solicitat asistenţă medicală în instituţii au plătit pentru 

medicamente în anul 2012 (o creștere de 9% din anul 2009). Acest lucru sugerează că, în timp ce 

politica de a extinde acoperirea gratuită pentru serviciile de asistență medicală primară a redus 

probabilitatea de a efectua PDB în instituţiile de tratament ambulatoriu, accesul la medicamente 

necesită în continuare o capacitate de a plăti. 
 

                                                             
9Asigurarea voluntară de asistenţă medicală în Europa: rol și reglementare, 2016 şi Observatorul European pentru 

Sisteme şi Politici de Sănătate 
10Facilitarea accesului la serviciile medicale în Republica Moldova, CNAM, 2015 
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 Programul de sănătate a reproducerii 

În Republica Moldova, sănătatea reproducerii este o prioritate pe termen lung. Prin Ordinul 

nr. 89/1994 s-a pus în practică conceptul modern de servicii specializate de SR, sub forma Reţelei 

Naţionale 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, care 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). Ca urmare, numărul sarcinilor nedorite, al avorturilor nesigure, rata 

morbidităţii asociate sarcinii şi a mortalităţii materne au scăzut în mod semnificativ. S-a înregistrat 

şi o creştere a prevalenţei utilizării contracepţiei moderne, dar aceasta a continuat să fie evident 

mai scăzută în comparaţie cu ţările din vestul Europei. 
 

Din 1993, Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) a oferit contraceptive gratuite 

pentru grupurile vulnerabile din Republica Moldova, și, prin urmare, rata generală a avorturilor a 

scăzut în mod constant până la 19 per 1000 femei în anul 2012. În anul 2005, Republica Moldova a 

elaborat o Strategie Națională a sănătății reproducerii pentru anii 2005-2015, care a fost aprobată și 

implementată cu scopul de a continua progresele în domeniul SR. 

Calitatea serviciilor de avort a fost îmbunătățită prin utilizarea metodelor propuse de OMS, iar 

35% din obstetricieni și ginecologi au beneficiat de instruire suplimentară. Standardul serviciilor 

de sănătate prietenoase tinerilor a fost ridicat (serviciile fiind evaluate în anul 2015). Au fost 

organizate mai multe seminare și instruiri pe tema violenței bazate pe gen, planificării familiale, 

screeningului de col uterin, elaborării/adaptării și implementării ghidurilor clinice și a 

protocoalelor privind SR. 

În ultimii ani, multe acțiuni în domeniul sănătăţii reproducerii au avut loc în Republica Moldova. 

Serviciile de SR/PF sunt prestate de către medicii de familie și instituţiile specializate de asistenţă 

medicală de ambulator prin intermediul rețelelor de cabinete de sănătate a reproducerii şi al 

centrelor de sănătate prietenoase tinerilor, de la nivel municipal și raional, precum și de câteva 

centre de sănătate pentru femei, înfiinţate cu sprijinul partenerilor. 

În cadrul Strategiei Naționale a sănătății reproducerii pentru anii 2005-2015, adoptată în mod 

oficial, planificarea familiei a fost identificată drept un domeniu prioritar, printre alte 11 domenii 

stipulate: planificarea familiei, maternitatea fără risc, sănătatea sexual-reproductivă a 

adolescenților și tinerilor, infecţiile tractului reproductiv, avortul şi serviciile de întrerupere a 

sarcinii, prevenirea și managementul sterilității, prevenirea și managementul violenței în familie și 

abuzului sexual, prevenirea traficului de ființe umane, depistarea precoce și managementul 

cancerului genito-mamar, sănătatea sexuală a persoanelor în vârstă, sănătatea sexual-reproductivă 

a bărbaţilor. 
 

În strategia dată au fost definite numeroase intervenţii importante: susţinerea cuplurilor şi 

indivizilor în realizarea scopurilor reproducerii, prevenirea sarcinilor nedorite sau cu risc sporit, 

ameliorarea sănătăţii sexuale şi reproducerii adolescenţilor, asigurarea accesului la servicii de 

sănătate a reproducerii calitative, accesibile, convenabile şi acceptabile, precum și la informații 

cuprinzătoare privind sexualitatea, educația și comunicarea.  
 

Un element esenţial în ceea ce privește creșterea accesului la serviciile de PF ține de integrarea 

serviciilor de PF în asistenţa medicală primară. După cum a fost menționat în raportul de evaluare 

a Strategiei Naționale a SR, adoptarea acestui document strategic nu a fost urmată de elaborarea și 
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implementarea programelor anuale sau ale planurilor de acțiuni. În obiectivele Strategiei Naționale 

a SR nu au fost menționate scopuri specifice; prin urmare, a fost dificil să se monitorizeze 

progresul implementării strategiei. Au fost realizate două evaluări (la mijloc de termen și finală) 

pentru a vedea care este progresul implementării strategiei.   
 

În urma evaluării la mijloc de termen a fost elaborat un document destul de cuprinzător, dar, în 

lipsa unor obiective specifice şi măsurabile, era greu de interpretat dacă implementarea strategiei 

evolua conform așteptărilor. Eforturi importante au fost investite în instruirea 

medicilor/asistentelor medicale din AMP în prestarea serviciilor de PF. Totuşi, în baza datelor 

existente, a fost greu de a evalua câţi dintre aceştia prestează de fapt servicii de PF, în special cei 

care lucrează în zonele rurale mai mici. 
 

Ordinul MS nr. 139 din 2010 privind asigurarea calităţii serviciilor medicale în instituţiile medico-

sanitare a constituit un pas important spre îmbunătățirea în continuare a asigurării calității 

serviciilor, însă sunt necesare eforturi suplimentare pentru a asigura o mai mare integrare a 

serviciilor de SR/PF în cadrul altor servicii prestate la instituțiile de AMP. 
 
 

A doua evaluare a fost efectuată la sfârșitul implementării strategiei (în anul 2015), reflectând 

constatări importante ce țin de SPSR. 

 

 

 Cadrul legislativ și normativ privind SPSR 
 

Mai multe ordine ministeriale referitoare la SR/PF au fost emise în ultimii ani, reflectând sprijinul 

politic oferit unor astfel de programe. Una dintre activitățile evaluării curente a fost de a colecta, 

revizui și analiza aceste ordine. Un rezumat al cadrului legislativ privind SR/PF și al ordinelor 

Ministerului Sănătăţii este prezentat în continuare: 

Legea nr. 138 din 15.06.2012 privind sănătatea reproducerii. Această lege este alcătuită din 23 

de articole unde este stabilit cadrul legal în domeniul SR; sunt determinate principiile politicii de 

stat în domeniul ocrotirii sănătăţii reproducerii, este stabilit cadrul juridic, sunt formulate 

drepturile, obligaţiile, împuternicirile şi responsabilităţile persoanelor juridice şi persoanelor fizice 

care activează în domeniul ocrotirii sănătăţii reproducerii. În plus, sunt definite toate noţiunile 

principale în domeniul SR. 

Ordinul MS nr. 658 din 18.08.2015 cu privire la asigurarea cu contraceptive, modificat la 

7.10.2015 prevede: 
 

 Instituţiile de AMP trebuie să procure contraceptive moderne pentru grupurile vulnerabile din 

bugetul anual al IAMP, în baza contractului care l-au încheiat cu CNAM. CNAM foloseşte 

mecanismul pe cap de locuitor de plată pentru finanţarea instituţiilor de AMP. 
 

 Distribuirea gratuită a contraceptivelor categoriilor de beneficiari din grupurile vulnerabile ale 

populaţiei de vârstă reproductivă, în conformitate cu Regulamentul aprobat; asigurarea evidenţei 

contabile a contraceptivelor în conformitate cu legislația în vigoare şi/sau în SIA AMP; și 

prezentarea rapoartelor privind consumul contraceptivelor în modul şi termenii stabiliţi de MS 

şi CNAM, în cadrul SIA AMP. Aceste activităţi urmează să fie efectuate cu sprijinul 

directorului IMC, CSRGM și CIDSR, și sub supravegherea șefului Direcției asistență medicală, 

urgentă şi comunitară. 
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 Pentru îmbunătățirea accesului la contraceptive al populațiilor vulnerabile, clinicile de AMP 

trebuie să estimeze anual necesitățile populației pentru contraceptive moderne, cu sprijinul 

consultativ al asistenţilor sociali, al CSPT și al cabinetelor de SR. În funcție de nevoile estimate 

ale populației vulnerabile acoperite, fiecare IAMP trebuie să procure contraceptive conform 

contractului încheiat cu CNAM. 
 

 Grupurile vulnerabile, care primesc contraceptive gratuite, sunt definite drept: adolescenții 

sexual-activi; persoanele cu venituri mici11, persoanele HIV pozitive, persoanele care consumă 

abuziv băuturi alcoolice, consumă ilicit droguri și alte substanțe psihotrope, ce se află în 

evidența medicului narcolog, persoanele cu probleme de sănătate mintală, aflate în evidența 

medicului psihiatru și medicului de familie, victime ale abuzului sexual (pentru contracepția de 

urgență), şi femeile care au efectuat un avort în ultimul an. 
 

 Planul pentru sumele financiare, destinate procurării contraceptivelor, are ca scop acoperirea a 

80% din necesităţile categoriilor social-vulnerabile ale populaţiei localităţii deservite, 

identificate la finele anului precedent (conform bazei de date). 
 

 Ordinul ministerial permite procurarea diferitor metode contraceptive moderne (cu toate 

acestea, pot fi procurate doar metode foarte limitate, iar în majoritatea clinicilor vizitate în 

timpul misiunii erau disponibile doar una sau două metode contraceptive, personalul raportând 

stocuri epuizate pentru celelalte metode contraceptive).  
 

 Necesitățile de produse sunt calculate în conformitate cu standardele internaționale, care sunt: 

contraceptive orale – 13 folii/an pentru o persoană; contraceptive de barieră (prezervative 

masculine) – 120 bucăți/an pentru o persoană; contraceptive de urgență – pentru cazuri de 

urgență (pe baza consumului din anul anterior); dispozitive intrauterine – 1 dispozitiv/ la 3-5 

ani/ pentru o femeie; injectabile – 1 injecție (de ex. Medroxiprogesteron acetat, 1,0 ml – 150,0 

mg) la fiecare 3 luni/ pentru o femeie. 
 

 Modul de distribuire a contraceptivelor beneficiarilor din grupurile social-vulnerabile: la prima 

vizită, unui beneficiar se pot distribui: 2 folii de contraceptive orale sau 30 prezervative; la 

următoarea vizită (peste 1 lună): 6 folii de contraceptive orale sau 60 prezervative; în cazul 

persoanelor care au utilizat metoda anterior, se pot distribui până la 6 folii contraceptive orale la 

prima vizită. 
 

 Pentru persoanele, care nu au posibilitatea de a se deplasa din localitatea rurală în centrul 

raional, sunt organizate deplasări în teritoriu a medicului specialist de profil ginecolog din 

cadrul Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor sau al Cabinetului de Sănătate a Reproducerii.  
 

 Evidenţa contabilă a contraceptivelor va fi efectuată de contabilul instituţiei de AMP.  
 

 Păstrarea stocului suficient de contraceptive pentru a asigura continuitatea serviciilor de PF, 

contraceptivele vor fi păstrate la oficiul medicului. 
 

 Contabilul IAMP păstrează evidențele fondurilor folosite pentru procurarea contraceptivelor din 

bugetul anual total al instituţiei de AMP (instituţiile de AMP primesc fonduri de la CNAM, în 

baza contractelor semnate; un model de plată pe cap de locuitor fiind aplicat pentru prestatorii 

de AMP). 

 

                                                             
11venit mai jos decât coșul minim de consum pentru fiecare membru al familiei 
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Ordinul nr.228/139-A din 30.03.2016 al MS şi al CNAM cu privire la aprobarea Planului de 

acțiuni privind asigurarea cu contraceptive a grupurilor vulnerabile ale populației, la nivel de 

asistență medicală primară 
 

Ordinul a fost emis cu scopul de a aproba Planul de acțiuni privind asigurarea cu contraceptive a 

grupurilor vulnerabile ale populaţiei, la nivel de asistență medicală primară, pentru anii 2016-2017, 

potrivit căruia, MS și CNAM, în colaborare cu alte instituții, prevăd organizarea unor măsuri 

eficiente pentru implementarea Planului de acțiuni privind asigurarea cu contraceptive a grupurilor 

vulnerabile ale populației, la nivel de asistență medicală primară. 
 

Hotărârea Guvernului nr.1128 din 10.10.2016 cu privire la Centrul pentru achiziţii publice 

centralizate în sănătate. 

Hotărârea dată a fost aprobată cu scopul de a institui Centrul pentru achiziții publice centralizate în 

sănătate, instituţie publică nonprofit cu autonomie financiară, responsabilă pentru achiziționarea 

tuturor medicamentelor și dispozitivelor medicale necesare; și de a aproba Regulamentul privind 

achiziţionarea de medicamente, alte produse de uz medical şi dispozitive medicale pentru 

necesităţile sistemului de sănătate. 
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Principalele constatări 

 În Ordinul nr. 695 din 13.10.2010 al MS este stipulat că medicii de familie, printre alte atribuții, 

au obligația de a presta servicii de planificare a familiei.  Deşi în ordinul respectiv nu este 

stipulată nicio prevedere care să indice că medicii de familie nu au dreptul să insereze DIU, 

aceștia nu au curajul să o facă. 
 

În același timp, în Ordinul nr. 658 din 18.08.2015 al MS cu privire la asigurarea cu contraceptive 

este stipulat: „...În cazul, când metoda de contracepție selectată este inserarea dispozitivului 

intrauterin, beneficiarul care are posibilitate de a se deplasa în centrul raional este referit, în 

baza unei programări în prealabil, către medicul ginecolog din Centrul de Sănătate a Prietenos 

Tinerilor sau Cabinetul de Sănătate a Reproducerii, care inserează dispozitivul. Pentru 

persoanele, care nu au posibilitatea de a se deplasa din localitatea rurală în centrul raional, 

conducătorul instituţiei de asistență medicală primară organizează deplasări în teritoriu a 

medicului specialist de profil ginecolog din cadrul Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor şi 

Cabinetului de Sănătate a Reproducerii, în cadrul cărora asigură consultul femeilor din 

grupurile social-vulnerabile şi inserarea dispozitivului intrauterin...” 
 

Cel mai recent ordin ministerial prevede că DIU trebuie să fie inserat de către medicul specialist de 

profil ginecolog, și nu de către medicul de familie. 
 

 Medicii de familie sunt rareori implicaţi și, cel mult, pot oferi consiliere în legătură cu 

contracepția, distribuind pilule contraceptive sau prezervative în anumite localităţi. De obicei, 

femeile din mediul rural, care doresc să folosească metode contraceptive moderne, sunt referite 

către un medic specialist de profil ginecolog la cabinetul de SR din raion sau municipiu, care 

poate prescrie contracepția hormonală sau insera DIU; acest lucru ar putea explica acoperirea 

scăzută a femeilor cu contracepție modernă (costurile de transport fiind prea mari pentru toate 

femeile). 
 

 Sănătatea reproducerii, inclusiv serviciile de planificare a familiei, sunt oferite gratuit pentru 

grupurile vulnerabile; în același timp, grupurile non-vulnerabile trebuie să cumpere de la sectorul 

privat metode moderne de contracepție și alte medicamente.  
 

 Ordinul nr. 975 din 29.09.2014 al MS cu privire la lista contraceptivelor recomandate pentru 

procurare la nivel de asistență medicală primară include o gamă largă de contraceptive moderne, 

în timp ce doar trei metode sunt disponibile la instituţiile de AMP. 
 

 Populația rurală reprezintă 57,5% din totalul populației în 32 de raioane. Peste 1400 de medici de 

familie au fost instruiți la capitolul prestării serviciilor de PF. Totuşi, încă nu există date 

disponibile cu privire la calitatea serviciilor pe care ei le prestează. 
 

 În Strategia SR, implementată în perioada 2005-2015, una dintre intervențiile prevăzute a fost 

asigurarea accesului populaţiei la toate metodele contraceptive, inclusiv contracepţia hormonală 

modernă şi sterilizarea chirurgicală voluntară; asigurarea realizării acestui obiectiv nu a fost luată 

în considerare în timpul implementării SNSR. Accesul persoanelor la contraceptivele hormonale 

(cum ar fi cele injectabile) a scăzut; injectabilele și implanturile nu sunt înregistrate, și nicio 

acțiune nu a fost luată până în prezent pentru a soluționa această problemă. Sterilizarea 

chirurgicală voluntară la femei este de obicei efectuată la cererea femeii prin operație cezariană, 

mai degrabă decât ca o procedură de sine stătătoare; însă nu toate intervenţiile chirurgicale 

laparoscopice, efectuate în instituțiile medicale din sectorul privat, sunt raportate. Accesul la 

metoda permanentă de PF, cum ar fi sterilizarea feminină voluntară, este limitat la perioada post-
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partum, care încalcă drepturile reproductive ale femeilor care ar dori să înceteze funcția de 

reproducere. Nu există date privind sterilizarea chirurgicală la bărbați. 
 

 Obiectivul strategiei SR a fost ca prevalenţa contracepției moderne să depășească 50%. În studiul 

MICS din anul 2012 este indicată o acoperire de 42%, variind de la 47% în chintila cea mai 

bogată la 34% în cea mai săracă. Sterilizarea feminină, DIU, injectabilele, pilula, prezervativul 

masculin, diafragma, spuma/gelul spermicid și metoda amenorei de lactație au fost printre 

metodele moderne de contracepție avute în vedere. În ceea ce priveşte obiectivul de a depăşi 

pragul de 10% în ceea ce privește acoperirea cu contracepție hormonală, a fost atins doar 5%; 

pentru obiectivul ca sterilizarea chirurgicală voluntară să fie mai mare de 5% – nu au fost date 

disponibile pentru a evalua schimbările situației. 
 

 MS, cu sprijinul UNFPA, a integrat un modul pe bază de canale în sistemul electronic nou 

înființat de SMIS, care urmează să fie lansat la nivel de AMP. Este important să se recunoască 

progresul respectiv, precum și limitările încă existente, care creează bariere în calea funcționării 

corespunzătoare a SIML. În ceea ce privește crearea sistemului informaţional în planificarea 

familiei – acest obiectiv încă nu a fost realizat. În prezent, sectorul sănătății nu are o capacitate 

eficientă de colectare a datelor de la diferite instituţii și de monitorizare a activităților, a 

intervențiilor și a rezultatelor. Colectarea datelor cu privire la produsele de SR, la nivel de livrare 

de servicii, este fragmentată și slab coordonată pentru a fi folosită de către factorii de decizie, 

inclusiv pentru previziune. Datele sunt colectate de către diferite instituţii, sub rezerva 

responsabilităților specifice ale acestora. De exemplu, CNAM colectează date cu privire la 

prestarea de servicii în conformitate cu prevederile contractelor semnate și dispozițiile 

protocoalelor clinice naționale aprobate. CSRGM a colectat anterior date privind distribuirea 

contraceptivelor care erau oferite de UNFPA sub formă de donații. ONG-urile care distribuie 

contraceptive moderne pentru segmentele vizate de populație, oferite în cadrul proiectelor 

finanțate de donatori, colectează datele solicitate de către donatori (proiectele Fondului Global). 
 

 Centrul de Sănătate a Femeii „Dalila” prestează serviciile solicitate de SR/PF într-un mod 

satisfăcător. Toate metodele contraceptive înregistrate la nivel național sunt disponibile în 

instituție, inclusiv pilula de urgență (singurul loc care a pus la dispoziție această metodă).  
 

 Mecanismul de coordonare a reţelei de CSPT cu Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, 

Ministerul Tineretului și Sportului funcționează bine, iar SDC, UNICEF, UNFPA și OMS sprijină 

în prezent îmbunătățirea capacităților CSPT.  
 

 Medicii de familie nu au curajul să insereze DIU. Mecanismul de referire a clientului și 

programarea acestuia la medicul ginecolog al unui centru de sănătate prietenos tinerilor sau 

cabinet de sănătate a reproducerii pentru inserarea DIU (dacă este metoda de contracepţie aleasă) 

poate avea un impact negativ asupra programului de SR/PF prin pierderea unor clienţi. 
 

 Insuficiența numărului de instruiri ale personalului de AMP privind managementul logisticii are 

ca rezultat un nivel slab de previziune, procurare și monitorizare a depozitării produselor. 
 

 Principiul achizițiilor, prevăzut în cadrul normativ în vigoare, este de a procura 80% din cantitatea 

necesară, în funcție de consumul din anul anterior – ceea ce presupune că în aceste cantități nu 

sunt incluse obiectivele de satisfacere a nevoilor nesatisfăcute sau de sporire a acoperirii 

grupurilor vizate, fără vreo șansă de a include noi metode moderne de contracepţie. 
 

 Ministerul Sănătății al Republicii Moldova a emis numeroase ordine ministeriale atât pentru 

organizarea/integrarea serviciilor de SR/PF în cadrul AMP, cât și pentru prestarea produselor 
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necesare și garantarea calității serviciilor de SR/PF. În aceste ordine este reflectat sprijinul politic 

oferit domeniului SR/PF. Totodată, implicaţiile costurilor ordinelor ministeriale emise nu au fost 

luate în considerare, ele fiind emise fără vreun plan de implementare. Dispozițiile unora dintre 

aceste ordine nu sunt încă înțelese bine de către șefii instituţiilor de AMP, cum ar fi „abordarea 

întregii piețe” (în timpul misiunii de evaluare, șefii intervievați nu au putut să o explice). Pentru 

garantarea unei bune implementări a acestor ordine este nevoie de a consolida în continuare 

capacitatea personalului IAMP. 

 

 

Puncte forte 
 

 O nouă politică pentru includerea indicatorilor de performanţă a programului de SR/PF în 

evaluarea performanţei şefilor IAMP este în prezent analizată și poate fi avizată în viitorul 

apropiat. 

 Ordinele ministeriale conțin o explicație bună a regulilor de distribuire a contraceptivelor, care 

pot fi considerate ca OTS pentru serviciile de PF prestate de către MF. 

 Multe ordine ministeriale au intrat deja în vigoare atât pentru organizarea/integrarea serviciilor 

de SR/PF în cadrul AMP, cât și pentru prestarea produselor necesare și garantarea calității 

serviciilor de SR/PF la nivelul instituțiilor de AMP. 

 Categoria grupurilor vulnerabile, care primesc contraceptive moderne în mod gratuit, este bine 

definită în Republica Moldova, iar fiecare clinică de AMP are o listă a segmentelor de populație 

vulnerabilă din circumscripţia medicală. 

 

Puncte slabe 

 Lipsa unei strategii explicite privind SPSR, cu toate că au existat unele progrese în eforturile de 

îmbunătățirea a aprovizionării cu produse; există în continuare limitări ale capacității naționale 

de a elabora și implementa o politică/strategie atât pentru gestionarea și previziunea achizițiilor 

și a aprovizionării, cât și pentru crearea cererii. 
 

 Lipsa unui set de indicatori ai SPSR, elaborat în totalitate, care să se refere la politici, finanțare, 

aprovizionare, logistică, distribuire și utilizare. 
 

 Lipsa unor indicatori clari de SPSR în Planul de acţiuni avizat privind asigurarea cu 

contraceptive a grupurilor vulnerabile ale populației, la nivel de asistență medicală primară (a 

fost distribuit sub forma unei anexe la Ordinul nr. 228/139-A din 30.03.2016). 
 

 Securitatea produselor de SR nu este încă considerată o prioritate pe ordinea de zi a şefilor 

instituţiilor de AMP. 
 

 Lipsa unui Grup de lucru privind securitatea contraceptivelor pentru a planifica, coordona și 

implementa activitățile ce țin de SPSR. 
 

 Lipsa de informații complete necesare cu privire la grupurile vulnerabile care au nevoie de 

servicii de SR/PF; Planul de acțiuni privind asigurarea cu contraceptive a grupurilor vulnerabile 

ale populației, la nivel de asistență medicală primară, a fost aprobat, însă pentru implementarea 

activităților sale sunt necesare informații exacte, care nu sunt disponibile. 
 

 Incapacitatea șefilor IAMP de a colecta informații și de a elabora rapoartele necesare cu privire 

la nevoile de contracepție modernă, distribuirea și utilizarea contraceptivelor moderne de către 
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grupurile vulnerabile. Capacitățile de cuantificare și previziune fie nu există, fie sunt foarte 

slabe. 
 

  Lipsa instruirii pentru toți medicii de familie, care lucrează în instituţiile de AMP, întru 

dezvoltarea abilităților practice de inserare a DIU. Iar unii dintre medicii instruiți în inserarea 

DIU nu au curajul să o facă, referind femeile către cel mai apropiat ginecolog (care lucrează în 

CSPT sau cabinete de sănătate a reproducerii la nivel municipal sau raional). 
 

 Necesitatea de a disemina beneficiarilor regulile de distribuire a contraceptivelor, astfel încât 

clienții să-şi cunoască drepturile. 
 

 Lipsa datelor exacte despre nevoile de contracepție modernă ale grupurilor vulnerabile și despre 

distribuția și consumul de contraceptive. 
 

 Lipsa mecanismelor ME pentru monitorizarea performanței IAMP în domeniul SPSR şi a 

stocurilor de produse la nivel de IAMP. 
 

 Necesitatea de a institui un mecanism pentru a vedea care sunt părerile și comentariile IAMP, 

inclusiv ale șefilor CSPT, cu privire la implementarea ordinelor ministeriale privind PF.  
 

 Monitorizarea contraceptivelor eliberate grupurilor vulnerabile este dificilă în lipsa unei baze de 

date pentru acestea. Monitorizarea situației stocului disponibil are nevoie de instrumente și de 

evidenţe care încă lipsesc. 
 

 Procurarea a doar 80% dintre contraceptivele necesare grupurilor vulnerabile din comunitatea 

deservită. 

 

Recomandări 
 

A. Contextul, angajamentul şi coordonarea 
 

 Extinderea spectrului de metode contraceptive disponibile la nivel național pentru garantarea 

posibilităţii clienților de a alege metoda cea mai convenabilă. 
 

 Îmbunătăţirea sistemului informațional pentru sectorul sănătăţii care include SR/PF. Includerea 

datelor cu privire la medicii instruiţi în materie de servicii de SR/PF în e-SIMS pentru garantarea 

îmbunătăţirii capacităților naţionale în acest domeniu, pe baza necesităților analizate. Este nevoie 

și de un SIML solid pentru a evita epuizarea stocului de contraceptive moderne la nivel de AMP. 
 

 Nevoia pentru mai multe eforturi întru garantarea unui acces mai bun la SR (servicii și produse), 

în special pentru anumite grupuri (locuitori din mediul rural, tineri, persoane social vulnerabile, 

bărbați și persoane cu dizabilități). Printre aceste eforturi pot fi campaniile IEC bine concepute, 

adaptate și intensive, prin care să fie oferite cunoștințe corecte, complete și depline cu privire la 

metodele și serviciile de SR/PF. Sunt necesare programe mai ample care să vizeze populaţia 

rurală și tineretul. În egală măsură sunt necesare campanii de advocacy, care să vizeze bărbații, 

pentru a obține implicarea și sprijinul acestora pentru programul de SR/PF și folosirea de către ei 

a metodelor contraceptive moderne.  
 

 Importanța implementării în continuare a Planului de acțiuni aprobat prin ordinul ministerial 

nr.228/139 din 2016 (care stipulează că intervențiile trebuie să fie realizate cu scopul de a asigura 
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SPSR, inclusiv modificarea legislației naționale pentru a permite procurarea contraceptivelor 

prin intermediul serviciilor de achiziții ale UNFPA).  
 

 Asigurarea continuităţii în procesul de distribuire a contraceptivelor populaţiei din teritoriul 

deservit, evitând epuizarea stocurilor, cu respectarea actelor normative în vigoare.  
 

 Asigurarea gestionării corecte și evidenţei contabile a contraceptivelor procurate la nivel de 

AMP; raportarea, la solicitare, inclusiv prin intermediul SIA AMP, a informaţiei despre 

distribuirea produselor contraceptive şi a informaţiei despre stocurile de contraceptive 

disponibile la nivel de instituţie de AMP. 
 

 Îmbunătățirea estimării produselor necesare, în funcție de nevoile reale ale grupurilor 

vulnerabile, prin intermediul unei bune colaborări dintre șefii IAMP, specialiştii de la CSPT și 

cabinetele de SR, asistenţii sociali, pentru a evita epuizarea stocului de contraceptive. 

 

 

B. Fondurile 

CNAM are un buget relativ limitat, care include 5 componente:  96% din buget îl reprezintă 

Fondul pentru achitarea serviciilor medicale curente (fondul de bază); 1% din buget îl constituie  

Fondul măsurilor de profilaxie, resursele financiare fiind alocate în funcție de prioritățile stabilite 

în comun cu Ministerul Sănătăţii; 1% din buget îl reprezintă Fondul de dezvoltare şi modernizare a 

prestatorilor publici de servicii medicale; 1% îl reprezintă Fondul de administrare, și 1% îl 

reprezintă Fondul de rezervă. CNAM a raportat că 32% din bugetul său sunt destinate activităților 

de asistență medicală primară12.Planul de acțiuni privind asigurarea cu contraceptive a grupurilor 

vulnerabile ale populației, la nivel de asistență medicală primară, a fost elaborat de către MS în 

colaborare şi coordonare cu CNAM. 

SR/PF nu este încă considerată o prioritate pe ordinea de zi a şefilor instituţiilor de AMP. Bugetul 

alocat pentru servicii de SR/PF, produse și contraceptive, nu este suficient pentru a face față 

cererii. Șefii IAMP sunt responsabili de bugetul IAMP, luând decizii cu privire la ponderea 

bugetului instituției care urmează să fie alocat pentru procurarea produselor contraceptive pentru 

SR/PF. 

Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor „Neovita” alocă aproximativ 10% din bugetul său pentru 

medicamente, inclusiv contraceptive. Metodele de contracepţie disponibile în instituției sunt: 

pilula, DIU și prezervativele. Contraceptivele injectabile și implanturile nu sunt înregistrate la 

nivel național, motiv pentru care nu sunt procurate și oferite beneficiarilor.  
 

Centrul de Sănătate a Femeii „Dalila” face parte din IAMP/Asociația Medicală Teritorială 

Botanica, iar bugetul acesteia tot nu include o linie bugetară separată pentru procurarea produselor 

de contracepție. În jur de 9% din buget sunt alocate pentru procurarea produselor și doar 

aproximativ 5%-10% din bugetul alocat pentru procurarea produselor sunt pentru produsele de 

contracepție pentru PF (în funcție de gradul de conștientizare a șefului cu privire la importanța PF).  

Metodele disponibile de contracepție în instituție sunt: pilula, DIU și prezervativele. 

                                                             
12Îmbunătățirea accesului la serviciile de asistenţă medicală în Moldova, prezentat de Diana GROSU-AXENTI, 

director general adjunct al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Republica Moldova, 2015. 

http://new.med.kg/densooluk/ images/MyFiles/ 2016/0092016/29092016/eng/3_Bishkek%20PresentationDP_eng.pdf 

http://new.med.kg/densooluk/%20images/MyFiles/
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Principalele constatări 
 

 Serviciile de PF la nivelul IAMP nu au prioritate în ceea ce privește alocarea bugetului, 

comparativ cu bolile cardiace, tuberculoza, cancerul, alte probleme de sănătate.  
 

 Încă nu a fost implementat un Program național în sănătatea şi drepturile sexuale şi 

reproductive, care să fie considerat ca o altă sursă de finanțare a activităților de SPSR. 
 

 Implicaţiile costurilor Planului de acțiuni privind asigurarea cu contraceptive a grupurilor 

vulnerabile ale populației, la nivel de asistență medicală primară, precum şi ale altor ordine 

ministeriale privind SR/PF nu au fost estimate pentru garantarea fezabilității lor în limitele 

bugetului disponibil. 
 

 Șefii IAMP sunt responsabili de alocarea fondurilor necesare pentru fiecare activitate, iar din 

cauza gradului lor scăzut de conştientizare referitor la importanţa SPSR și din cauza unui buget 

relativ limitat disponibil, contraceptivele moderne pentru grupurile vulnerabile nu sunt 

procurate conform necesităților estimate. 

 

 

Puncte forte 
 

 Flexibilitatea CNAM de a contracta ONG-uri și instituții private care prestează servicii de 

sănătate de bună calitate. 
 

 Descentralizarea completă a deciziei cu privire la alocarea bugetului la nivel de AMP, inclusiv 

pentru procurarea produselor de contracepție. 
 

 Prezentarea spre examinare de către Guvern în viitorul apropiat a proiectului PN privind 

SDSR. 

 
 

Puncte slabe 

 Lipsa unui fond separat pentru produsele de PF în sistemul bugetar al CNAM. 
 

 Lipsa la moment a unui Program naţional în sănătatea şi drepturile sexuale şi reproductive în 

vigoare.  

 Nivelul scăzut de conștientizare a șefilor IAMP cu privire la importanța SPSR.  

 Alocarea unor fonduri insuficiente pentru procurarea produselor de SR/PF din bugetul IAMP și 

bugetul CSPT. 
 

 Capacitate slabă de cuantificare și lipsa unei estimări exacte privind bugetul necesar pentru 

procurarea contraceptivelor la nivel de IAMP și CSPT. 

Recomandări 

 Îmbunătățirea capacității naționale de cuantificare și previziune pentru a estima mai bine 

necesarul de produse care trebuie procurate pentru instituțiile de AMP. 

 Majorarea bugetului IAMP, inclusiv a CSPT, precum și sporirea eficienței utilizării resurselor 

disponibile. 

 Majorarea alocărilor de fonduri pentru procurarea contraceptivelor la nivel de IAMP și CSPT. 
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 Creșterea gradului de conștientizare a șefilor IAMP şi CSPT despre importanța produselor şi 

serviciilor de SR/PF. 

 Îmbunătățirea în continuare a capacității instituţiilor de AMP de cuantificare și de est imare a 

costurilor. 
 

 
 

C. Produsele 

Prevederile legale ale Republicii Moldova prevăd o autorizație de introducere pe piață (înregistrare) pentru 

produsele farmaceutice de pe piață. Procesul de înregistrare a produselor noi depinde de sursa 

medicamentelor: dacă ele provin din țările dezvoltate economic, cum ar fi Statele Unite ale 

Americii, Canada, Japonia, Australia etc. – procedura durează 90 de zile; dacă ele provin din una 

dintre țările în curs de dezvoltare sau de tranziție, cum ar fi: China, India, Turcia etc. – procedura 

durează în jur de 210 zile. Odată ce o noul produs este înregistrat, agentul economic îl poate 

promova și poate participa la ofertare. 
 

Potrivit studiului efectuat în anul 201413, prin care a fost analizat minuțios cadrul farmaceutic, nu 

existau proceduri și criterii coerente pentru elaborarea LME, ceea ce a dus la utilizarea LME 

standard ale OMS, fără adaptarea lor la nevoile reale ale țării. Nici eforturi nu sunt depuse pentru 

ca medicii să prescrie medicamentele în baza LME. LME a fost actualizată pentru a reflecta mai 

bine profilul epidemiologic al ţării și este nevoie de a evalua rezultatele unor astfel de acţiuni 

pentru a vedea dacă ele au contribuit la sporirea nivelului de responsabilitate și transparenţă în 

procesul de selectare, cu accent pe produsele de SR/PF. 
 

Puţine metode contraceptive sunt disponibile la nivel de IAMP și CSPT. Majoritatea IAMP au 

doar pilule (2 sau 3 mărci) și prezervative; DIU lipsind la toate instituţiile de AMP vizitate. Doar o 

singură instituție avea la dispoziție contraceptive injectabile, dar și ele au rămas de la donațiile 

UNFPA din anul 2012 (data expirării acestora fiind luna iunie 2018). Contraceptivele injectabile 

nu au fost incluse în lista contraceptivelor procurate în perioada 2015-2016, întrucât încă nu erau 

înregistrate la nivel național. 

Deciziile cu privire la fondurile alocate pentru procurarea contraceptivelor moderne sunt luate de 

șefii IAMP, ele nefiind întotdeauna bazate pe nevoile reale estimate ale grupurilor vulnerabile de 

populație. Deşi procurarea diferitor tipuri de produse a fost permisă prin ordine ministeriale, doar 

trei tipuri de contraceptive moderne sunt procurate și disponibile la nivel de AMP. După cum este 

indicat în tabelul (4), 3 tipuri de contraceptive injectabile sunt incluse în LME, pe lângă implanturi, 

ca metode importante pe termen lung.  
 

Tabelul (4): Metodele contraceptive conform Ordinului ministerial nr. 975 din 29.09.2014 

18.3 Contraceptivele  

18.3.1 Contraceptivele orale  

□ Etinilestradiol + □ levonorgestrel  Comprimate 30 mcg +150 mcg  

                                                             
13A.Ferrario, N.Sautenkova, Z. Bezverhni, R.Seicas, J.Habicht, P.Kanavos, V.Safta An In-depth Analysis of 

Pharmaceutical regulation in the Republic of Moldova [O analiză aprofundată a reglementării farmaceutice din 

Republica Moldova], J Pharm Policy Pract. 2014; 7: 4. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ferrario%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25848544
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sautenkova%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25848544
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bezverhni%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25848544
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Seicas%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25848544
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Habicht%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25848544
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kanavos%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25848544
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Safta%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25848544
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4366937/
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Tabelul (4): Metodele contraceptive conform Ordinului ministerial nr. 975 din 29.09.2014 

 Comprimate 35mcg + 1 mg.  

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

18.3.2 Contraceptive hormonale injectabile  

Estradiol cypionat + Medroxiprogesteron acetat*  Soluţie injectabilă: 5 mg+ 25 mg.  

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

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

 

18.3.3 Dispozitivele intrauterine  

Dispozitive cu conţinut de cupru  

18.3.4 Metode de barieră  

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)  
 

La nivel de IAMP sunt disponibile mai mult de un tip de pilule contraceptive, prețurile lor variind 

între 47 şi 226 de lei. 
 

Principalele constatări 

 Există două mecanisme pentru înregistrarea medicamentelor noi, iar durata procedurii depinde 

de țările de origine: țările dezvoltate (90 de zile) și țările în curs de dezvoltare (210 zile). 
 

 LME include trei tipuri de pilule, trei tipuri de contraceptive injectabile, DIU, metode vaginale 

de protecţie și implanturi. 
 

Puncte forte 

 Prezenţa majorităţii contraceptivelor cunoscute, inclusiv a celor injectabile, în LME. 
 

 Prezenţa în LME a diferitor opțiuni pentru fiecare metodă contraceptivă. 
 

 Ușurința procesului de înregistrare și a documentelor necesare. 
 

Puncte slabe 

 Lipsa unei proceduri și a unor criterii coerente pentru elaborarea LME, ceea ce duce la 

utilizarea LME standard ale OMS, fără adaptarea lor la nevoile reale ale țării. 
 

 Disponibilitatea la nivel de IAMP a doar trei produse contraceptive (pilula, prezervative și 

rareori DIU), aceasta în condiţiile în care majoritatea produselor contraceptive au fost incluse 

în LME, conform tabelului (4). Lipsesc și informațiile despre accesul și utilizarea acestor 

produse la nivel de IAMP. 
 

 Lipsa opțiunilor de metode contraceptive: contraceptivele injectabile nu sunt disponibile la 

IAMP, deși este o metodă preferată de mulți clienți, nefiind nevoie de un ginecolog în acest 

sens. 
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 Lipsa unor campanii de advocacy pentru informarea șefilor IAMP cu privire la importanța 

programului de SR/PF și necesitatea de a pune la dispoziţie produsele necesare. 
 

 Lipsa în continuare a înregistrării contraceptivelor injectabile şi a implanturilor la nivel 

național. 
 

 Indisponibilitatea metodelor vaginale de protecţie la vreo IAMP sau CSPT. 
 

 Lipsa oferirii de prioritate pentru produsele de SR/PF atunci când este nevoie de procurarea 

medicamentelor pentru bolile cardiace, tuberculoză sau cancer.   
 

Recomandări 
 
 

 Extinderea gamei de metode moderne de contracepție disponibile pe piață, prin înregistrarea 

implanturilor și a contraceptivelor injectabile la nivel național și procurarea lor. 
 

 Planificarea și punerea în aplicare a campaniilor de advocacy, care să vizeze șefii IAMP, 

pentru a oferi prioritate produselor de SR/PF. 
 

 Îmbunătățirea procesului de actualizare a LME pentru a asigura includerea în orice moment a 

unor noi produse de contracepție. 

 

D. Cererea şi utilizarea de către client 

Potrivit datelor obţinute în urma studiului MICS (2012), procentajul tuturor femeilor cu vârsta 

cuprinsă între 15-49 de ani, care la moment sunt căsătorite sau într-o relaţie şi care au auzit despre 

orice metodă de contracepție, este de aproximativ 99,8%, iar al celor care folosesc vreo metodă 

este de 59,5%. Cât despre metodele moderne, procentajul celor care cunosc despre ele este de 

99,8%, iar al celor care le folosesc – doar 41,7%.  

Această contradicţie este și mai mare atunci când analizăm fiecare metodă în parte: 95,9% cunosc 

despre pilule și doar 5,3% le folosesc; 95,6% cunosc despre DIU și doar 19,8% îl folosesc. Tot în 

acest studiu este indicat că femeile cunosc despre metodele moderne de contracepție, însă IAMP și 

CSPT nu au mai mult de 3 metode de contracepție disponibile pentru a le oferi în cazul în care 

beneficiarii optează pentru ele. Limitarea opțiunilor pentru metodele moderne de contracepție are 

un impact negativ asupra utilizării lor, având ca rezultat nevoi nesatisfăcute, și fac din metodele 

tradiționale opțiunea preferată.   

Reprezentantul Direcţiei Asistenţă Medicală Primară, Urgentă şi Comunitară a Ministerului 

Sănătăţii a menţionat că medicii de familie prescriu prezervative şi pilule contraceptive, iar când 

trebuie să insereze DIU, ei referă pacienţii către un medic specialist de profil ginecolog. 

Potrivit Biroului Naţional de Statistică, tinerii cu vârsta cuprinsă între 16-30 de ani reprezintă 25% 

din totalul populaţiei Republicii Moldova, în timp ce adolescenții – peste 11%. Astfel, 

îmbunătățirea sănătății adolescenților este unul dintre principalele obiective ale Ministerului 

Sănătății. Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor „Neovita” oferă tinerilor servicii de SSR de bună 

calitate. Printre metodele contraceptive de care dispune sunt prezervativele și pilulele 

contraceptive, iar ginecologul practică şi inserarea DIU.  

Pentru a înțelege care sunt nevoile tinerilor la capitolul SR/PF era nevoie de a colecta informaţii. 

„Neovita” – Centru Național de Resurse pentru Servicii de Sănătate Prietenoase Tinerilor, cu 
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sprijinul OMS, a efectuat în anul 2014 un studiu prin care a analizat sănătatea adolescenților, 

factorii determinanți comportamentali și sociali în Republica Moldova. Autorii raportului de 

sinteză „Comportamente de sănătate ale copiilor de vârstă școlară” 14(HBSC) au arătat că 18,3% 

dintre adolescenţii de 15 ani și 38,8% dintre adolescenţii de 17 ani au întreţinut relaţii sexuale 

(procentajul băieților fiind mai mare decât al fetelor). Este important de menționat faptul că 6,2% 

dintre respondenții care au întreţinut relaţii sexuale au remarcat că le-au avut la vârsta de 11 ani 

sau mai devreme; 8,1% la vârsta de 12-13 ani; 12,6% la vârsta de 14 ani; 28% la vârsta de 15 ani și 

44,9% la vârsta de 16 ani. Două treimi dintre adolescenții activi din punct de vedere sexual au 

menționat că au folosit prezervative; o treime a folosit metoda tradițională coitus interrupts 

(întreruperea actului sexual), iar 5% dintre fete și 12,6% dintre băieți au menționat că au folosit 

pilulele contraceptive (a se vedea figura (4)).  

Mai multe preocupări cu privire la sarcina în rândul adolescentelor sunt determinate de faptul că în 

urma studiului a fost constatat că o treime dintre adolescenții de 15 ani, și mai mult de 50% dintre 

adolescenții de 17 ani nu au folosit contraceptive în timpul ultimului contact sexual.  

 
 

Reprezentantul CSPT „Neovita” a menționat că este nevoie de a oferi mai multe opțiuni de 

contracepție, mai ales având în vedere că centrul dispune de personal capabil, cu instruirea 

necesară pentru asigurarea și consilierea clienților cu privire la noile metode de contracepție.  

Specialiştii intervievați în timpul vizitelor în teren, precum și cei de la CSPT „Neovita”, au 

menţionat că predarea educaţiei sexuale în gimnazii întâmpină dificultăți. Educația pentru formarea 

deprinderilor de viață a fost introdusă în școlile din Moldova în anul 2005 ca un curs obligatoriu 

(au fost instruite cadrele didactice și elaborate manuale pentru susținerea implementării), însă 

inițiativa dată a întâmpinat opuneri și, după două luni, disciplina a fost retrasă din programa 

școlară. După care, aspectele sănătății reproductive și sexuale au fost reintroduse într-o altă 

disciplină obligatorie, numită „Educația civică”, și în cursuri opționale (numite „Educație pentru 

sănătate” în gimnazii şi „Educaţie pentru viaţa de familie” în licee). 
 

Principalele constatări 

 Există o contradicție între cunoașterea și utilizarea metodelor contraceptive. 
 

                                                             
14Eșantion din 386 de cuiburi; pentru 6642 de respondenți, dintre care 3258 băieţi și 3384 fete. Datele au fost colectate 

de la 118 instituţii de învățământ; 90 instituții de tip gimnazial/liceal și 38 de colegii/școli profesionale.    
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 Opţiuni limitate pentru metodele moderne de contracepție la nivel de IAMP; produsele 

contraceptive nu sunt disponibile în mod constant, ceea ce face ca oamenii să considere vizitele 

la serviciul de PF la nivel de AMP o pierdere de timp. Acolo unde sunt disponibile doar câteva 

metode, această limitare compromite în mod clar o alegere completă, liberă și informată. 
 

 DIU poate fi inserat numai de către medicul ginecolog, ceea ce explică nivelul redus de utilizare 

a acestei metode contraceptive. 
 

 

 

 Contraceptivele sunt distribuite în mod gratuit grupurilor vulnerabile la nivel de IAMP, în timp 

ce alte grupuri de populaţie sunt nevoite să le cumpere de la farmacii private. 
 

 Contraceptivele injectabile și implanturile nu sunt înregistrate la nivel național, motiv pentru 

care nu sunt procurate și oferite la nivel de IAMP, inclusiv CSPT. 
 

 Din anul 2012, cursurile de „Educație pentru formarea deprinderilor de viață” sunt o disciplină 

obligatorie numai pentru elevii școlilor profesionale, în primul lor an de studii. Din cauza 

eforturilor insuficiente de a include educația pentru sănătate în mediul școlar,mulți adolescențiși 

tineri din Republica Moldova adoptă comportamente riscante și se confruntă cu o mulţime de 

probleme de sănătate, cum ar fi sarcini nedorite, ITS, inclusiv HIV/SIDA. 
 
 

Puncte forte 
 

 Distribuirea în mod gratuit a contraceptivelor moderne pentru grupurile vulnerabile la nivel de 

IAMP. 
 

 Crearea rețelei centrelor de sănătate prietenoase tinerilor pentru a răspunde la nevoile de 

sănătate ale tinerilor și pentru a-i încuraja să utilizeze serviciile de SR/PF și metodele 

contraceptive disponibile. 
 

Puncte slabe 
 

 Opţiuni limitate pentru metodele contraceptive moderne disponibile pentru tineri la nivel de 

CSPT; indisponibilitatea în mod constant a produselor contraceptive la IAMP. 
 

 Insuficiența informaţiilor colectate din comunitate cu privire la metodele de contracepție 

folosite, motivele pentru nevoile nesatisfăcute, motivele întreruperii administrării, motive 

pentru preferarea unei metode specifice, motive pentru folosirea metodei tradiționale etc. 
 

 Insuficiența eforturilor de IEC pentru sensibilizarea grupului țintă cu privire la metodele 

moderne de contracepție. 
 

 Indisponibilitatea contraceptivelor injectabile (deși este una dintre metodele contraceptive 

preferate) și a implanturilor. 
 

 Capacitatea slabă a IAMP de a colecta informații și de a genera rapoartele necesare pentru 

luarea deciziilor privind SPSR. Drept exemplu, evidenţa consumului de contraceptive la 

Centrul de Sănătate a Femeii „Dalila” este păstrată sub forma unor documente în Microsoft 

Word, ceea ce face imposibilă generarea rapoartelor.  
 

 Necesitatea de a actualiza cadrul normativ care nu încurajează medicii de familie să insereze 

DIU, asigurând în același timp dezvoltarea abilităților lor practice, inclusiv prin intermediul 

instruirii la locul de muncă sub supravegherea ginecologilor. 
 



19 
 

 Eforturi insuficiente de includere a educaţiei sexuale cuprinzătoare în programa şcolară și 

lipsa unui sistem de monitorizare și evaluare în vigoare în școlile de învăţământ secundar 

pentru evaluarea gradului de acoperire, eficacitatea și calitatea disciplinelor predate 

(„Educație pentru sănătate” în gimnazii şi „Educaţie pentru viața de familie” în licee). 
 

Recomandări 

 Efectuarea mai multor investiții în programele PF care să includă elaborarea, revizuirea sau 

implementarea politicilor pentru a asigura securitatea contraceptivelor şi accesul consecvent la 

o gamă largă de metode în cadrul sectorului public, privat și ne-guvernamental. 

 Creșterea gradului de conștientizare despre sarcina în rândul adolescentelor. Este nevoie de a 

formula mesaje cuprinzătoare pentru a sensibiliza populația țintă cu privire la contraceptivele 

moderne de PF. 
 

 Îmbunătăţirea mediului informațional și consolidarea capacităţii naţionale privind colectarea, 

furnizarea și utilizarea datelor privind SPSR în procesul de luare a deciziilor.  
 

 Îmbunătăţirea capacității șefilor IAMP și CSPT în domeniul managementului logistic şi al 

celui informațional de management logistic. 

 Planificarea/Punerea în aplicare a unor cercetări și studii cuprinzătoare pentru o mai bună 

înţelegere a motivelor pentru întreruperea administrării, pentru necesităţile nesatisfăcute. 
 

 Oferirea mai multor opțiuni de contracepție la nivel de IAMP, inclusiv CSPT şi cabinete de SR 

(ținând cont de faptul că acestea dispun de personal capabil, cu instruirea necesară pentru 

asigurarea și consilierea clienților cu privire la noile metode de contracepție).  
 
 

 Modificarea cadrului normativ în vigoare și organizarea instruirii necesare la locul de muncă 

pentru a încuraja medicii de familie să insereze DIU.  

 
 

E. Capacitatea 

În țările cu venituri mici și mijlocii există adesea un decalaj între acel segment al lanțului de 

aprovizionare, care implică producția și transportul produselor către portul de intrare, și segmentul 

care distribuie în continuare produsele de la portul de intrare la utilizatorul final.  

Datele privind distribuirea și consumul de produse sunt de multe ori premature, nesigure și 

incomplete, ceea ce duce la o previziune și cuantificare mai slabă, care, la rândul lor, influențează 

producția de produse și implică costuri mai mari la începutul lanțului. Ca rezultat, sunt luate decizii 

mai puţin optimale și crește riscul epuizării de stoc.  

Este nevoie de o concentrare mai mare asupra previziunii și optimizării proceselor naționale de 

distribuire a produselor de SR pentru a se asigura că produsele ajung la cei care au nevoie de ele și 

atunci când au nevoie de ele.   

Aceasta presupune un accent mai puternic pe ultima sută de metri a procesului de distribuire și 

atenție la colectarea și asigurarea datelor de calitate privind distribuirea și consumul, care pot, 

printr-o mai bună previziune şi producere adecvată pentru a răspunde necesităților, să indice când 

trebuie inițiat lanțul de aprovizionare. 
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Anual, în luna iunie, fiecare instituţie de AMP cuantifică nevoile estimate, împreună cu costurile 

estimate pentru procurarea de contraceptive pentru grupurile vulnerabile. Totuşi, această estimare a 

costurilor este o cuantificare eronată, deoarece prețul luat în considerare este cel pentru farmacii, 

care includ profitul lor marginal, motiv pentru care prețul contraceptivelor este mai mare decât al 

celor care pot fi procurate la nivel central. 

Un pas pozitiv spre asigurarea achiziției de dispozitive medicale și medicamente necesare a fost 

crearea unei noi instituţii – Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate, care să 

efectueze achiziții centralizate și să asigure acurateţea procesului de cuantificare, să prezinte oferte 

și să încheie contracte cu furnizorii.  
 

Există probleme în ceea ce ține de informaţiile aferente serviciilor de SR/PF în Republica 

Moldova. În timpul misiunii, la niciun nivel nu au existat rapoarte elaborate privind SPSR/PF. 

Când MF este rugat să estimeze cerințele sale pentru contraceptive, el, cu ajutorul asistentei 

medicale, trebuie să revadă lista persoanelor din grupurile vulnerabile pentru a determina cerințele 

pe care le au. Când se face o listă a priorităților pentru diferite necesități, contraceptivele pentru PF 

se află la capătul ei, iar șeful IAMP este de părere că alocarea de fonduri pentru acest scop nu 

constituie o prioritate. 

Câteva formulare sugerate pentru utilizare și modele de rapoarte elaborate pentru IML sunt 

propuse sub formă de anexă la prezentul raport (a se vedea anexa 4). 

 

Principalele constatări 

 A fost creată o nouă instituţie – Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate, care să 

efectueze achiziții centralizate și să asigure acurateţea procesului de cuantificare, să prezinte 

oferte și să încheie contracte cu furnizorii.  
 

 Principalul depozit farmaceutic „Sanfarm-Prim” S.A. este bine localizat, are suficient spațiu 

disponibil, este bine organizat și administrat. Acesta duce evidenţa produselor și poate genera 

rapoarte. În plus, depozitul are capacitatea și personalul necesar pentru depozitarea și 

distribuirea produselor de SR/PF achiziționate, în cazul în care achiziționarea are loc prin 

intermediul serviciilor de achiziții ale UNFPA. 

- Depozitul „Sanfarm” pune la dispoziție un spaţiu de 16,7 m2 disponibil pentru medicamente, 

depozitarea fiind bine organizată, cu un proces eficient de control al calităţii, inclusiv teste 

necesare pentru asigurarea calităţii produselor.  

- Instituția are 26 de sucursale (farmacii) în întreaga țară, oferind o posibilitatea bună pentru 

distribuirea și depozitarea produselor de SR/PF.  

- Software-ul folosit la „Sanfarm-Prim” este puternic, sistemul este ușor de utilizat și 

atenționează atunci când stocul este epuizat, supraîncărcat, sau dacă există produse care sunt 

pe cale să expire.  

- Nu există instrucțiuni din partea MS cu privire la păstrarea unui stoc strategic (cu toate 

acestea, 2-3 luni este principiul pentru stocul strategic în cazul tuturor medicamentelor la 

„Sanfarm-Prim”). La moment nu sunt suficiente contraceptive PF la depozitul „Sanfarm-

Prim”, ceea ce a determinat absenţa stocurilor strategice de produse PF.   
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- Termenul de executare a comenzilor15 este de 2 luni, datele de expirare trebuie să fie de 2-5 

ani. 

- În fiecare an este verificat inventarul fizic. 

 

 Aproape toate contraceptivele moderne sunt incluse în LME, aprobată prin ordinul ministerial 

nr. 144 din 28.02.2011 despre modificarea ordinului Ministerului Sănătății nr. 162 din 

23.04.2007 cu privire la aprobarea Regulamentului și Listei medicamentelor esenţiale.  
 

 MS a delegat mai multe responsabilități şefilor IAMP, cum ar fi previziunea necesităților de 

produse de contracepție pentru grupurile vulnerabile, alocarea fondurilor necesare, 

supravegherea și controlul lanțului de aprovizionare, garantarea disponibilității serviciilor și a 

produselor. 
 

 Medicii de familie, împreună cu specialiștii de la CSPT și cabinetele de SR, estimează numărul 

necesar de produse de contracepție. Estimarea costurilor este o cuantificare eronată, deoarece 

prețul luat în considerare este cel pentru farmacii, care includ profitul lor marginal, motiv 

pentru care prețul contraceptivelor este mai mare decât al celor care pot fi procurate la nivel 

central. 
 

 Oferirea de prioritate produselor necesare nu oferă nicio prioritate produselor de SR/PF la nivel 

de AMP. 

 Informațiile privind managementul logistic lipsesc în mod regulat la toate nivelele sectorului 

de sănătate. Nu sunt disponibile nici informațiile necesare pentru previziune. 
 

 La niciun centru de AMP vizitat nu era prezent vreun registru al stocurilor. Nu există niciun 

mecanism pentru raportare și niciun model pentru rapoarte (multe instituții au unele formulare, 

însă nu le completează în mod regulat). 
 

Puncte forte 

 Includerea aproape a tuturor contraceptivelor în LME. 
 

 Crearea Centrului pentru Achiziţii Publice Centralizate în Sănătate.  
 

 Descentralizarea previziunii produselor necesare și alocării bugetului. 
 

 Termenul acceptat de executare a comenzilor este de 2 luni pentru produsele de SR/PF. 
 

 Depozitul „Sanfarm” este o instituţie puternică pentru depozitarea produselor de SR/PF. 

Păstrarea (2-3 luni) stocurilor este unul dintre principiile adoptate de „Sanfarm-Prim” pentru 
toate medicamentele. 

 

Puncte slabe 

 Conștientizare redusă a factorilor de decizie cu privire la importanța informațiilor de logistică și 

lipsa unui mecanism care să asigure colectarea regulată a IML necesare. Calitatea datelor privind 

distribuirea și consumul de produse de contracepție nu este fiabilă și deplină. 

 Lipsa unor modele standard de formulare pentru introducerea datelor de logistică la IAMP și 

CSPT. 

                                                             
15Termenul de executare este definit drept timpul necesar unui prestator ca să livreze produsele din momentul plasării 

comenzii 
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 Lipsa unor instrucțiuni, atât la „Sanfarm-Prim”, cât şi la IAMP, privind stocurile care sunt 

păstrate, registrele privind stocurile, condițiile de inventariere, regulile de distribuire a 

medicamentelor (FIFO, FEFO), mecanismul pull sau push și stocul strategic.  
 

 Capacitatea insuficientă a şefilor IAMP în domeniul managementului logistic, managementului 

reţelei de aprovizionare16, sistemelor informaţionale de management logistic, previziunii, 

cuantificării, distribuţiei, analizei şi formulării de politici, advocacy, precum şi în domeniul 

elaborării şi interpretării rapoartelor. 
 

 

 Necesitatea de a creşte nivelul de conştientizare a şefilor IAMP cu privire la importanța SPSR, 

ținând cont de faptul că decizia privind alocarea bugetului este complet descentralizată. Șefii 

IAMP sunt responsabili pentru alocarea fondurilor necesare pentru fiecare activitate, motiv 

pentru care bugetul destinat procurării de contraceptive și activităților de SPSR este unul limitat. 
 

 Necesitatea de a organiza activități de advocacy pentru a crește gradul de conștientizare a 

reprezentanților Centrului nou înființat pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate cu 

privire la importanța SPSR. 
 

 Necesitatea de a îmbunătăți capacitatea Direcţiei Medicamente şi Dispozitive Medicale a 

Ministerului Sănătății și a altor instituții relevante subordonate Ministerului Sănătății cu privire 

la managementul logistic şi a informaţiilor de management logistic. 
 

 Necesitatea de a elabora pentru medicii de familie un protocol standard de practică clinică cu 

privire la planificarea familiei. 
 

Recomandări 

 Examinarea politicilor, a instrucțiunilor și a ordinelor de operare existente pentru a garanta 

includerea în ele a aspectelor ce țin de SPSR. 
 

 Îmbunătăţirea capacităţii specialiştilor din țară în domeniul managementului logistic şi a 

datelor logistice. 

 Elaborarea politicilor necesare pentru a garanta monitorizarea și controlul depozitelor, evitarea 

situațiilor de epuizare a stocului. 
 

 Planificarea/Punerea în aplicare a campaniilor de advocacy pentru a se asigura că SPSR este o 

prioritate pe ordinea de zi a șefilor IAMP și CSPT. 
 

 Luarea în considerare a posibilităţii de procurare a contraceptivelor moderne prin sistemul de 

achiziţii al UNFPA, utilizând depozitul „SanFarm” ca depozit și distribuitor principal.  

 

Foaie de parcurs pentru realizarea SPSR 

 

Ministerul Sănătății pune accentul pe oferirea unor servicii de SSR de calitate cetăţenilor 

Republicii Moldova. Obiectivele sale includ: sprijinirea cuplurilor și a persoanelor în realizarea 

scopurilor lor de reproducere, prevenirea sarcinilor nedorite sau cu risc sporit, oferirea accesului la 

                                                             
16Managementul reţelei de aprovizionare și logistica sunt lucruri diferite, cea din urmă referindu-se la transportarea 

produselor dintr-un loc în altul. Managementul reţelei de aprovizionare reprezintă gestionarea complexă a fluxului de 

informații, a finanţelor și a produselor de la producător la beneficiar, pentru plasarea produsului potrivit în locul 

potrivit și la timpul potrivit. 
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avortul legal și în condiții de siguranță; reducerea ratelor de morbiditate și mortalitate maternă și 

perinatală, prevenirea infecţiilor cu transmitere sexuală și a HIV/SIDA, îmbunătățirea sănătăţii 

sexuale și reproductive a adolescenților și a tinerilor, încurajarea participării active a bărbaților în 

planificarea familiei, prevenirea și gestionarea eficientă a infertilității, asigurarea protecției 

împotriva violenței și a practicilor sexuale abuzive, oferirea serviciilor de sănătate a reproducerii 

calitative, accesibile, acceptabile și convenabile tuturor, îmbunătăţirea accesului la informații, 

educație și comunicare de calitate și cuprinzătoare privind sexualitatea.  

Disponibilizarea şi accesibilizarea contraceptivelor moderne necesare sunt componente importante 

pentru realizarea obiectivelor de mai sus.  

Conceptul de SP sau SPSR este o componentă critică a programelor naționale în sănătatea şi 

drepturile sexuale şi reproductive, inclusiv PF. Aceasta asigură o furnizare sigură cu contraceptive, 

astfel încât fiecare persoană să poată alege, obține și folosi contraceptive de calitate atunci când are 

nevoie de ele și în cazul în care are nevoie. Acest indicator arată dacă politica națională recunoaște 

și sprijină SP/SPSR, și dacă este dispusă să implementeze o strategie pentru atingerea obiectivelor 

de SP. Republica Moldova trebuie să depună eforturi pentru a atinge obiectivele de SPSR. În acest 

scop, în colaborare cu UNFPA, a fost elaborată această evaluare, dar și o foaie de parcurs pentru 

realizarea securităţii produselor de SR, cu scopul de a identifica acţiunile necesare pe termen scurt 

(1-2 ani) și pe termen mediu (2-5 ani). 

 

Faza (1): pe termen scurt 

1. Programul naţional în sănătatea şi drepturile sexuale şi reproductive, care va fi aprobat în 

viitorul apropiat, prevede crearea unui Comitet de coordonare a SDSR. Pentru a asigura 

realizarea SPSR, putem lua în considerare includerea activităților legate de SPSR în caietul de 

sarcini al Comitetului de coordonare a SDSR, care urmează să fie creat (inclusiv toate părțile 

interesate principale și relevante). Acest Comitet trebuie să fie principala platformă pentru 

coordonarea activităților legate de SDSR, inclusiv SPSR (în anexa 2 este sugerat caietul de 

sarcini propuse pentru potențialul Comitet). 
 

2. Includerea prevederilor SPSR în noul Program național în sănătatea şi drepturile sexuale şi 

reproductive, care va fi prezentat Guvernului pentru analizare şi aprobare în viitorul apropiat. 

Este important să fie elaborat un Plan de acțiuni standard pentru toate activitățile, inclusiv 

pentru procurarea de produse, ca parte integrantă a acestui program. În egală măsură este 

important și angajamentul Guvernului de a aloca în mod adecvat fonduri pentru punerea în 

aplicare a acestui program. 
 

3. Desemnarea, în cadrul noului Centru pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate înființat, 

a două persoane ca puncte de contact pentru SPSR, care au cunoştinţe în domeniul tehnologiilor 

informaţionale şi farmaceutic (caietul de sarcini sugerat pentru punctele de contact respective 

este indicat în anexa 3). 
 

4. Extinderea caietului de sarcini al cabinetelor de SR existente la nivel raional pentru includerea 

activităţilor SPSR solicitate, cum ar fi: monitorizarea canalului prin care informaţiile sunt 

transmise privat, asigurarea colectării datelor solicitate privind SIML etc. 
 

5. Planificarea și punerea în aplicare a unui proces național de previziune periodică, sub 

supravegherea Ministerului Sănătăţii; Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate 

poate prelua rolul de conducere în acest sens, cu abordarea participativă a tuturor părților 
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interesate aferente, cum ar fi: IAMP, CSPT şi cabinetele de SR. Echipa va trebui să ajungă la un 

consens cu privire asumarea responsabilităţii ce ține de previziune, să adune datele necesare de 

la diferite resurse de la toate nivelurile, să actualizeze periodic informaţiile despre previziune și 

să pledeze pentru obţinerea fondurilor necesare pentru satisfacerea nevoilor, să dezvolte şi să 

stabilească ipoteze, să colecteze datele necesare pentru estimarea necesităților de produse. 
 

6. Revizuirea, analizarea și estimarea costului punerii în aplicare a ordinelor ministeriale 

referitoare la SR/PF. Elaborarea unei analize a eficienței costurilor pentru beneficiile 

programului SR/PF și folosirea ei în contextul eforturilor de advocacy. 
 

7. Planificarea/Includerea instruirilor în programa de instruire postuniversitară prin rezidenţiat la 

specializarea Medicină de familie; oferirea de instruire la locul de muncă pentru medicii de 

familie cu privire la inserarea DIU sub supravegherea ginecologului; și planificarea/punerea în 

aplicare a campaniilor de advocacy pentru încurajarea MF să practice inserarea DIU. 
 

8. Studierea și luarea în considerare a posibilităţii de a procura medicamente vitale de calitate 

pentru SR, inclusiv a contraceptivelor, prin intermediul sistemului de achiziţii al UNFPA. 
 

9. Dezvoltarea şi punerea în practică a campaniilor de advocacy cu privire la aspectele și 

importanța SPSR pentru consolidarea angajamentului și a dreptului de proprietate, și pentru 

creșterea bugetului alocat pentru SPSR întru asigurarea accesului universal la contraceptive 

(care vizează reprezentanții Parlamentului, MS, MF, CNAM, IAMP, CSPT, cabinetelor de SR 

etc.).  
 

10. Dezvoltarea/Punerea în aplicare a campaniilor de advocacy pentru includerea subiectului de 

management logistic în programa pentru medicii de familie, asistenții medicali de familie și 

șefii IAMP. 
 

11. Consolidarea capacității naționale a IAMP, inclusiv a şefilor CSPT, în domeniul aspectelor și 

cadrului SPSR: previziune, managementul logistic, SIML, managementul reţelei de 

aprovizionare, advocacy, mecanisme de ME, analiza și formularea politicilor, soluţionarea 

problemelor, luarea deciziilor, utilizarea datelor, date pentru luarea deciziilor bazate pe dovezi. 
 

12. Monitorizarea progresului în implementarea Planului de acțiuni privind asigurarea cu 

contraceptive a grupurilor vulnerabile ale populației, la nivel de asistență medicală primară, 

aprobat la 30.03.2016, şi evaluarea implementării cu identificarea provocărilor şi a lecțiilor 

învățate. 
 

13. Examinarea cadrului existent de reglementare a SR/PF pentru a asigura integrarea politicilor, 

evaluarea obstacolelor în implementarea acestora şi elaborarea pentru medicii de familie a unui 

protocol standard de practică clinică cu privire la planificarea familiei.  
 

14. Planificarea şi desfăşurarea campaniilor de advocacy pentru includerea contraceptivelor în lista 

medicamentelor compensate. 
 

15. Elaborarea unui mecanism pentru monitorizarea utilizării contraceptivelor de către grupurile 

vulnerabile ale populației. 
 

16. Crearea/Implementarea programelor şi a campaniilor de IEC pentru sensibilizarea comunităţii 

cu privire la importanţa utilizării contraceptivelor moderne și a serviciilor de PF disponibile 

(aceste campanii trebuie să includă broșuri, postere, anunțuri TV/radio, fiind realizate cu 

sprijinul rețelei de cabinete de SR). 
 

17. Îmbunătăţirea disponibilităţii şi utilizării informaţiilor de logistică: 
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 Elaborarea unui mecanism care să asigure colectarea periodică de la IAMP și CSPT a 

informaţiilor necesare privind managementul logistic pentru generarea rapoartelor 

necesare.  

 Revizuirea/Unificarea/Elaborarea formularelor de introducere manuală a evidenței 

inventarului pentru colectarea datelor de logistică de la IAMP, CSPT, cabinetele de SR.  

Când sistemul informatic automatizat pentru AMP (SIA-AMP) va fi aplicat, 

informațiile/datele cu privire la managementul logistic al contraceptivelor vor fi introduse 

în modulul care a fost elaborat cu sprijinul UNFPA (bazat pe software-ul tip canal) și care 

este o parte integrantă a SIA-AMP. 

 Informarea şi consolidarea capacităților personalului AMP pentru a utiliza modulul 

informaţional de management logistic al contraceptivelor, elaborat cu sprijinul UNFPA, 

integrat în sistemul informatic automatizat pentru AMP (SIA-AMP) şi pentru a putea 

genera rapoarte. 

 Elaborarea/Testarea șabloanelor pentru rapoarte cuprinzătoare, care să fie de ajutor 

factorilor de decizie. 
 

18. Desfășurarea unor campanii de advocacy cu privire la importanța IML și prezentarea rapoartelor 

generate IAMP, cabinetelor de SR şi șefilor CSPT. 
 

19. Elaborarea/Îmbunătățirea punerii în practică a standardului de utilizare a contraceptivelor în 

baza recomandărilor OMS şi utilizarea diferitelor canale de comunicare pentru sporirea gradului 

de conștientizare atât a prestatorilor de servicii, cât şi a clienților. 

20. Iniţierea procesului de înregistrare a contraceptivelor injectabile și a implanturilor şi includerea 

lor în procesul de achiziție.  
 

21. Studierea și testarea introducerii noilor metode de contracepție, cum ar fi prezervativele 

feminine – disponibile la IAMP și CSPT. La început se poate organiza testarea unui număr 

limitat de astfel de metode pentru a vedea care este nivelul de acceptare a comunității, iar apoi 

să se determine cantitatea de produse necesare a fi adăugate la metodele disponibile și să fie 

majorată cu 1% pe an, pentru a schimba combinația de metode spre una mai eficientă. 
 

22. Acordarea sprijinului necesar depozitului farmaceutic „Sanfarm-Prim” pentru ca acesta să 

devină o entitate pe deplin guvernamentală, examinarea atentă a mecanismului existent pentru a 

putea face adaptările necesare întru folosirea resurselor sale (spațiu, personal, conducere, 

controlul calității etc.) atunci când are lor procurarea contraceptivelor de la platforme 

internaționale, inclusiv serviciile de achiziţii ale UNFPA. 
 

23. Planificarea/Punerea în aplicare a mecanismelor ME pentru a monitoriza performanța IAMP în 

domeniul SPSR şi stocurile de produse; colectarea părerilor, lacunelor şi a comentariilor pe care 

le au IAMP, inclusiv șefii cabinetelor de SR şi CSPT în ceea ce privește implementarea 

ordinelor ministeriale. În plus – studierea posibilităţii de a introduce în AMP indicatori de 

performanţă privind SPSR (stimulente în bază de performanță).  
 

24. Planificarea/Punerea în aplicare a campaniilor de advocacy pentru factorii de decizie și 

prestatorii de servicii cu privire la noua abordare a întregii piețe adoptată pentru planificarea 

familiei. 
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Faza (2): pe termen mediu  

1. Crearea Comitetului de coordonare a SDSR, care să desfăşoare şedinţe periodice pentru a 

identifica domeniile solicitate pentru analiză și cercetări privind SR/PF/SPSR. 
 

2. Elaborarea unui program pentru oferirea titlului de asistenți sociali de frunte în domeniul PF la 

nivel raional (ideea este de a dezvolta capacitatea asistenţilor sociali la nivel raional în 

desfășurarea activităților de IEC cu privire la SR/PF, inclusiv SPSR). 
 

3. Studierea posibilității de a include atât indicatori de SPSR, precum şi indicatori de monitorizare 

a stocurilor și a distribuirii contraceptivelor în contextul evaluării IAMP, pe care Consiliul 

Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate o efectuează o dată la 5 ani. 
 

4. Planificarea/Punerea în aplicare a campaniilor de IEC pentru creşterea gradului de 

conștientizare a comunităţii cu privire la metodele moderne de contracepție, mai ales cele pe 

termen lung, cu scopul de a reduce prevalența metodelor tradiționale de contracepție – accentul 

fiind pus pe grupuri țintă, cum ar fi tinerii, lăuzele, persoanele HIV pozitive și alte grupuri 

(pentru a preveni sarcinile neplanificate, cu risc sporit, și pentru a permite oamenilor să facă o 

alegere informată cu privire la planificarea familiei). 
 

5. Planificarea/Punerea în aplicare a campaniilor de advocacy pentru facilitarea includerii 

educaţiei sexuale cuprinzătoare, inclusiv a aspectelor legate de SR/PF, în programa de 

învățământ gimnazial. 
 

6. Planificarea și punerea în aplicare a campaniilor mass-media pentru creşterea gradului de 

conştientizare a populației țintă, în special a tinerilor, cu privire la sănătatea reproducerii, 

planificarea familiei și SPSR. Aceste campanii trebuie să vizeze jurnaliștii, producătorii 

TV/radio, autorii de filme și scenariştii.  
 

7. Studierea posibilităţii și a fezabilității de a avea clinici mobile care să ofere servicii vaste de 

SR/PF prietenoase tinerilor pentru cei mai vulnerabili și mai expuşi riscului adolescenţi și tineri 

din comunitate. 
 

8. Folosirea flexibilității CNAM pentru contractarea ONG-urilor și/sau a sectorului privat, 

aplicarea abordării întregii piețe, prin planificarea/punerea în aplicare a campaniilor de 

advocacy (pentru a încuraja sectorul privat și ONG-urile să se implice mai mult în prestarea de 

servicii de SR/PF, inclusiv a contraceptivelor necesare; precum și pentru a consolida 

parteneriatul dintre sectorul public și cel privat și ONG-uri pentru punerea mai eficientă în 

aplicare a abordării întregii pieţe). 
 

9. Îmbunătăţirea capacităţii direcţiilor Ministerului Sănătății și a instituțiilor subordonate în domeniul 

analizei părților interesate, soluționarea problemelor și organizării altor instruiri pentru a facilita 

parteneriatul și  a ajuta la oferirea mai multor opțiuni pentru clienți referitor la serviciile de 

SR/PF și metodele contraceptive pe care aceștia să le folosească. 
 

10. Planificarea/Punerea în aplicare a planurilor și a materialelor de advocacy pentru a asigura atât 

creșterea numărului de resurse disponibile pentru produsele de SR/PF, precum și durabilitatea și 

utilizarea eficientă a acestora. 
 

11. Elaborarea unui mecanism de colectare regulată a informaţiilor cu privire la satisfacția 

clientului. 
 

12. Planificarea/Desfășurarea unor studii pentru a înțelege mai bine: 
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o Necesităţile tinerilor pentru mai multe metode contraceptive moderne. 

o Motivele pentru care nevoile nu au fost satisfăcute, încetarea administrării, alegerea 

metodei, cererea şi utilizarea metodelor de planificare a familiei. 

o Segmentarea pieței (analiza segmentelor de piață) pentru o mai bună înțelegere a 

percepțiilor și a preferințelor pe care le au clienții. 
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Anexa nr. 1 

Lista persoanelor de contact 

Numele Funcţia 

Dr. Liliana Iașan  Viceministrul Sănătății 

Dr. Luminița Avornic  Şef adjunct al Direcţiei Asistenţă Medicală Primară, Urgentă şi Comunitară, MS 

Dr. Maria Lăpteanu  Şef al Direcţiei Medicamente şi Dispozitive Medicale, MS 

Dr. Galina Morari  Şef adjunct al Direcţiei Asistenţă Medicală Spitalicească, MS 

Dl Sergiu Ungureanu  Şef al Serviciului e-Transformare şi e-Sănătate, MS 

Dl Denis Valac Șef al Direcţiei Buget, Finanţe și Asigurări, MS 

Dna Lilia Gantea Șef adjunct al Direcţiei Buget, Finanţe și Asigurări, MS 

Dl Sergiu Gladun  Director al Institutului Mamei şi Copilului 

Dr. Mihail Strătilă Director al Centrului de Sănătate a Reproducerii și Genetică Medicală 

Dr. Victoria Ciubotaru Cercetător științific, Centrul de Sănătate a Reproducerii și Genetică Medicală 

Dl Petru Crudu Director adjunct al Centrului Național de Management în Sănătate 

Dl Valeriu Pleșca   Şef al Secţiei monitorizarea şi evaluarea serviciilor medicale, CNMS 

Dl Ivan Antoci  Director al Centrului pentru Achiziţii Publice Centralizate în Sănătate  

Dna Raisa Golovei Şeful al Secţiei Achiziţie Medicamente, Centrul pentru Achiziţii Publice Centralizate 

în Sănătate 

Dr. Elena Robu Director adjunct al Asociației Medicale Teritoriale Centru 

Dl Dumitru Parfentiev Director general al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină 

Dl Ghenadie Damaşcan Şef al Direcţie contractare şi relaţii cu prestatorii, CNAM 

Dl Nicolae Onilov Şef al Direcţiei Medicamente, CNAM 

Dl Ștefan Harea  Director General al depozitului farmaceutic „Sanfarm-Prim” S.A. 

Dr. Galina Leșco Șef al Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor „Neovita” 

Dr. Vera Melniciuc Șef al Centrului de Sănătate a Femeii „Dalila”, Asociația Medicală Teritorială 

Botanica 

Dr Haris Hajrulahovic Reprezentant al OMS în Republica Moldova 

Dna Margarita Tileva Reprezentant adjunct al UNICEF în Republica Moldova 

Dna Doina Munteanu Asistent al reprezentantului permanent PNUD-Moldova/Şef de program  

Dr. Tatiana Zatîc Şef al Direcţiei Asistenţă Medicală Primară, Urgentă şi Comunitară, MS 

Dr Ştefan Vîrtosu Șef al Centrului de Sănătate, s. Durlești  

Dr. Stelian Cucu Șef al Centrului de Sănătate, s. Ialoveni 

Dr. Iurie Lupacescu Șef al Centrului de Sănătate nr.1, Orhei 

Dr. Svetlana Taras  Director al SSPT, Orhei 

Dna Angela Lupacescu  Cabinetul de Sănătate a Reproducerii, Orhei 

Dr. Tudor Levința Șef al Centrului de Sănătate, s. Peresecina 

Dr. Nadejda Negura Șef al Centrului de Sănătate, s. Măgdăceşti 

Dr. Rita Columbia  Reprezentantă a Oficiului UNFPA în Republica Moldova 

Dna Natalia Cojohari Reprezentantă adjunct a Oficiului UNFPA 

Dna Eugenia Berzan Analist de programe în sănătatea reproducerii și tineret, UNFPA 

Dna Victoria Dochițcu  Asociat de programe în sănătatea reproducerii și tineret, UNFPA 
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Anexa nr. 2 

Comitetul de coordonarea sănătății și a drepturilor sexuale și reproductive 

Caietul de sarcini 

Se preconizează crearea unui Comitet inter-sectorial și inter-ministerial formalizat de coordonare a 

sănătății şi a drepturilor sexuale și reproductive pentru a asigura coordonarea tuturor aspectelor 

legate de SDSR.   

Conducerea  

Prezidat de prim-viceprim-ministru, acest Comitet de coordonare va oferi un cadru pentru 

coordonarea și monitorizarea implementării Programului Național în SDSR, și va reprezenta o 

platformă pentru dialogul de politici, advocacy și mobilizarea resurselor în domeniul SDSR, 

inclusiv SPSR, SSR în situații de urgență și dezastre etc. Conducerea va convoca periodic şedinţe, 

va sprijin și va promova eforturile de coordonare și schimbul de informații între principalii actori 

din mai multe sectoare. 

Componenţa 

Numărul membrilor va fi cât mai mare posibil, aceasta presupune reunirea de către Comitet a 

tuturor părților interesate relevante în domeniul SDSR: reprezentanți ai ministerelor de resort 

relevante, Oficiului Avocatului Poporului din Moldova, Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor 

Excepţionale, reprezentanţi ai agențiilor și donatorilor ONU, prestatori de servicii de SSR din 

sectorul public și privat, inclusiv organizații non-guvernamentale, sectorul comercial privat 

(inclusiv importatori de contraceptive), asociațiile profesionale și reprezentanții consumatorilor, 

reprezentanți ai instituțiilor de învățământ medical și ai mediului academic, precum și reprezentanți 

ai autorităţilor locale.  

Secretariatul tehnic al Comitetului de coordonare a SDSR 

Centrul de Sănătate a Reproducerii și Genetică Medicală va fi secretariatul tehnic al Comitetului 

de coordonare a sănătății şi a drepturilor sexuale și reproductive și va fi responsabil de organizarea 

ședințelor ordinare și extraordinare ale Comitetului de coordonare a SDSR.  

Secretariatul tehnic va prezenta Comitetului de coordonare a SDSR un raport anual de 

monitorizare a implementării Programului național în sănătatea şi drepturile sexuale şi 

reproductive (PNSDSR).  

Centrul de Sănătate a Reproducerii și Genetică Medicală va efectua, cu asistența tehnică a 

partenerilor de dezvoltare, evaluarea la mijloc de termen și finală a PNSDSR. 
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Ședințele Comitetului de coordonare a SDSR 

Şedinţele Comitetului coordonare a SDSR vor fi convocate periodic de către preşedinte, la fiecare 

6 luni.  

Președintele sau membrii Comitetului de coordonare a SDSR pot solicita întrunirea de urgență a 

acestuia dacă se consideră necesară abordarea unei probleme urgente.  

Cu două săptămâni înainte de ședința periodică, secretariatul tehnic va transmite membrilor 

Comitetului de coordonare a SDSR un proiect al ordinii de zi, oferind membrilor posibilitatea de a 

propune subiecte suplimentare pentru discuție.  

În termen de o săptămână, secretariatul tehnic va transmite membrilor Comitetului de coordonare a 

SDSR procesul-verbal al ședinței.  

 

Principalele responsabilităţi ale Comitetului de coordonare a SDSR 

Comitetul de coordonare va examina și discuta toate aspectele relevante în domeniul SDSR, în 

special: 

1. Coordonarea și cooperarea în domeniul SDSR și schimbul de informații între principalii actorii 

relevanți din mai multe sectoare. 

2. Aspectele legale şi aspecte legate de drepturile omului, referitoare la SDSR, inclusiv dreptul de 

a avea acces la cursurile de educaţie sexuală integrate în programa școlară obligatorie.  

3. Colectarea, analiza, diseminarea și utilizarea în timp util a datelor privind SSR, inclusiv a celor 

cu privire la SPSR și SIML; rapoartele analizei situației şi ale studiilor cantitative și calitative în 

domeniul SDSR, inclusiv cu privire la SPSR. 

5. Fondurile disponibile/oferite de către toți actorii principali pentru programul de SDSR, studierea 

altor surse de finanțare și informarea comunităţii de donatori în ce mod şi în ce domenii fondurile 

oferite de donatori pentru activitățile de SDSR pot fi cele mai eficiente. 

6. Accesul la servicii de SSR calitative și accesibile, inclusiv la servicii de PF și la metode 

moderne de contracepție (în special pentru cele mai vulnerabile și cele mai expuse riscului 

segmente de populaţie) și activitățile strategice planificate și puse în practică pentru realizarea 

securităţii produselor de sănătate a reproducerii. 

8. Activitățile de sporire a gradului de conştientizare prin care este evidențiată importanța SDSR și 

informată populaţia cu privire la disponibilitatea serviciilor de SSR prestate. 
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9. Nivelul de pregătire și de răspuns la necesitățile populației pentru SSR în caz de urgență, în 

cazul dezastrelor naturale sau al celor provocate de om (inclusiv integrarea pachetului minimal de 

servicii medicale (MISP) în planurile naționale de pregătire).  
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Anexa nr. 3 

Puncte de contact pentru SPSR 

Caietul de sarcini 

Se recomandă desemnarea, în cadrul noului Centru pentru Achiziții Publice Centralizate în 

Sănătate înființat, a două persoane, una să aibă cunoştinţe în domeniul tehnologiilor 

informaționale, iar alta – studii farmaceutice, care să ofere consultanţă şi asistenţă tehnică „de 

ultimă oră” autorităților naționale, inclusiv Comitetului național de coordonare a SDSR.  

Principalele responsabilităţi: 

 Informarea periodică a Comitetului de coordonare a SDSR despre problemele apărute în 

SPSR  

 Colaborarea cu toți partenerii în contextul previziunii și planificării la nivel național a 

livrării produselor 

 Validarea cerințelor naționale de produse de SR şi oferirea ajutorului la pregătirea cererilor 

pentru achizițiile de produse 

 Oferirea de asistență tehnică în ceea ce privește funcțiile de management a SPSR: 

distribuire, preluarea și inventarierea stocului, monitorizarea canalului și a reţelei de 

aprovizionare 

 Cooperarea cu instituțiile naționale cu privire la instruirea şi la alte forme de îmbunătăţire a 

capacităților în domeniul SPSR 

 Monitorizarea si evaluarea implementării la nivel național a planurilor strategice de SPSR 

 Elaborarea rapoartelor necesare pentru a fi prezentate conducerii superioare cu scopul de a 

sprijini procesul de luare a deciziilor în domeniul SPSR 
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Anexa nr. 4 

Modele de rapoarte şi formulare privind informaţiile de logistică 
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