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Dar este aceasta o soluție potrivită?

Ceea ce contează cu adevărat este câți copii își doresc oamenii – arată 
Raportul UNFPA “Starea Populației Lumii 2018” 

Rata fertilității unei țări depinde de modul în care cuplurile și indivizii pot 
alege când și câți copii vor avea   

În cazul în care oamenii au opțiunea de a alege,  
ei tind să aibă familii mai mici

În cazul în care nu pot alege – ei au familii mari  
sau foarte mici

O lume cu drePturi și OPțiuni  
de alegere Pentru fiecare 

 
În toate cele patru categorii de fertilitate, barierele în calea realizării drepturilor și 
posibilității de a face propriile alegeri cu privire la planificarea familială au unele rădă-
cini comune, deși capătă forme și nivele diferite. 

În general, există mai mulți factori instituționali, economici și sociali care pot încuraja 
femeile și bărbații să aibă numărul dorit de copii, sau, dimpotrivă, îi pot împiedica să 
facă acest lucru.

Există unele acțiuni specifice privind realizarea drepturilor reproductive, care pot fi 
întreprinse în funcție de nivelul de fertilitate al unei țări, însă există și o serie de acțiuni 
universale, valabile pentru toate țările, indiferent de nivelul de fertilitate:

identificați mixul de servicii și resurse necesare pentru realizarea drepturilor re-
productive ale fiecăruia, asigurând că nimeni nu este lăsat în urmă. 

eliminați barierele sociale, economice, instituționale și geografice care împiedi-
că cuplurile și indivizii să decidă liber și în mod responsabil când și câți copii își doresc.  

revizuiți politicile demografice pentru a vă asigura că acestea respectă drepturile 
reproductive și împuternicesc persoanele să-și realizeze fertilitatea dorită. 

considerați efectuarea unor evaluări permanente ale legilor, politicilor, buge-
telor, serviciilor, campaniilor de informare și altor activități, pentru a vedea în ce 
măsură ele respectă drepturile reproductive, în conformitate cu prevederile Conferinței 
Internaționale pentru Populație și Dezvoltare de la Cairo. 

Dezvoltați și investiți în programele de planificare familială pentru a reduce la  
zero nevoia nesatisfăcută de servicii de planificare familială până în anul 2030 și a 
contribui la atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. 

integrați serviciile de sănătate reproductivă în cadrul asistenței medicale pri-
mare, de rând cu vaccinarea sau alte servicii esențiale pentru sănătate.  

egalitatea de gen ar trebui, în mod ideal, să fie integrată în toate politicile și 
programele naționale și să fie un principiu central de funcționare a tuturor sistemelor 
de sănătate.

Drepturi și opțiuni de alegere pentru toți
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Starea populației lumii 2018

 În Moldova rata fertilității este scăzută, sub nivelul de înlocuire a generațiilor

 Fertilitatea dorită de femei și bărbați este de cel puțin 2 copii, dar în realitate – 
este mai mică

 Cea mai scăzută fertilitate este înregistrată la Chișinău, Bălți și Ocnița

 Cea mai înaltă – la Telenești, Cantemir și Sângerei

 Fără măsuri de susținere a femeilor și bărbaților de a avea numărul dorit de copii, 
până în 2035 rata natalității ar putea să scadă cu 3-4% anual

 În 2017 s-au născut cei mai puțini copii de când Moldova a devenit stat independent

care sunt cauzele fertilității scăzute în moldova?

 Emigrarea tinerilor, în special cu vârsta de 24-29 ani
 Constrângerile financiare
 Utilizarea redusă a mijloacelor de contracepție, ceea ce duce la infecții cu 

transmitere sexuală, avorturi și infertilitate
 Concediu de maternitate prea lung, ce face ca femeile să-și piardă abilitățile 

profesionale și să revină mai greu la locul de muncă
 Numărul insuficient de creșe
 Dezechilibrul dintre viața profesională și cea de familie 

Pentru ca toate femeile și bărbații să aibă numărul dorit de 
copii, atât în republica moldova, cât și în alte țări, guvernele 
ar trebui să creeze condiții favorabile: 

 Să educe fetele și băieții cu privire la sănătatea și drepturile reproductive
 Să sporească accesul la metodele moderne de contracepție 
 Să elaboreze politici de familie sensibile la gen
 Să ofere servicii de îngrijire pentru copiii mici
 Concedii de maternitate și paternitate flexibile și mai bine plătite 
 Echilibru dintre viața de familie și cea profesională 

www.unfpa.org/swop



Mai mult de patru copii per femeie
O mare parte din Africa sub-sahariană și alte șase națiuni 
au rata totală a fertilității mai mare de patru copii per 
femeie. De obicei, este vorba de țările mai sărace, cu 
acces limitat la servicii de îngrijire medicală și educație. 
Discriminarea în bază de gen este adânc impregnată în 
societate, iar acest lucru subminează autonomia femeilor. 
Practicile precum căsătoriile și, respectiv, nașterile timpurii, 
sunt deseori întâlnite.

În prezent, ținând cont de ratele fertilității, majoritatea țărilor și teritoriilor se încadrează în patru mari categorii:

Unde nivelul fertilității și-a revenit 
În unele țări, ratele fertilității au scăzut în mod 
semnificativ, după care și-au revenit treptat și chiar au 
început să crească. Situația se explică prin întreruperile 
în programele de planificare familială și consecințele 
conflictelor și crizelor economice.

Unde rata fertilității a scăzut rapid
Unele țări au înregistrat o scădere constantă a ratei 
fertilității, începută încă în anii  1960, sau chiar mai 
aproape de anii 1980, care continuă până în prezent. 
Cele mai multe dintre aceste țări au venituri medii, deși 
sunt câteva țări cu venituri mici și un număr mic de țări 
cu venituri mai mari.

Unde rata fertilității a fost joasă  
mai mulți ani la rând
Unele țări înregistrează o fertilitate scăzută mai mulți ani la rând. 
Este vorba, în special, de statele mai dezvoltate din Asia, Europa 
și America de Nord. De regulă, populația acestor țări are un nivel 
mai înalt al educației și bunăstării, iar drepturile femeilor sunt 
respectate. Drepturile fundamentale ale omului, inclusiv cele 
reproductive, sunt în mare parte realizate. În același timp, pot fi 
înregistrate lacune la capitolul serviciilor de îngrijire a copiilor, 
calitative și la prețuri accesibile, fapt care afectează echilibrul 
dintre viața profesională și cea de familie. 
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