Proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
H O T Ă R Â R E nr.______
din ___________________
Chișinău
pentru aprobarea Programului național în sănătatea și drepturile sexuale și
reproductive pentru anii 2018-2022
-----------------------------------------------------------------------------În scopul promovării eficiente a politicii Statului în vederea îmbunătățirii
sănătății și drepturilor sexuale și reproductive a populației, component fundamental
necesar dezvoltării umane, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă:
1) Programul național în sănătatea și drepturile sexuale și reproductive pentru anii
2018-2022 (anexa nr. 1);
2) Planul de acțiuni privind implementarea Programul național în sănătatea și
drepturile sexuale și reproductive pentru anii 2018-2022 (anexa nr. 2).
2. Ministerele şi alte autorități administrative centrale:
1)
vor întreprinde măsurile necesare pentru executarea integrală şi în termenele
stabilite a prevederilor Programului național în sănătatea și drepturile sexuale și
reproductive pentru anii 2018-2022;
2)
vor prevedea anual, în limita mijloacelor aprobate, alocații pentru realizarea
acțiunilor prevăzute de Programul sus-numit;
3)
vor informa anual, până la data de 28 februarie, Ministerul Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale despre executarea Programului menționat.
3. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, până la 1 aprilie, va prezenta
Guvernului raportul anual cu privire la realizarea prevederilor Programului
nominalizat.
4. Finanțarea acțiunilor prevăzute în Programul sus-numit se va efectua din contul şi
în limitele mijloacelor bugetului public național şi din alte surse financiare care nu
contravin legislației.
5. Se recomandă consiliilor municipale Chișinău și Bălți, administrației unității
teritoriale autonome Găgăuzia (Gagauz-Yeri) și consiliilor raionale, să întreprindă
măsuri pentru elaborarea şi aprobarea planurilor locale de acțiuni, pentru realizarea
Programului național în sănătatea și drepturile sexuale și reproductive pentru anii
2018-2022.
6. Se stabilește că, în caz de eliberare din funcțiile publice deținute a unor membri ai
Comitetului Național Coordonator în domeniul sănătății și drepturilor sexuale și

reproductive, atribuţiile lor în cadrul acestuia vor fi exercitate de persoanele noudesemnate în funcțiile respective, fără a fi emisă o altă hotărâre de Guvern.
7. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Ministerului
Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
PRIM-MINISTRU

Pavel FILIP

Contrasemnează:
Ministrul sănătății,
muncii și protecției sociale

Svetlana Cebotari

Ministrul educației,
culturii și cercetării

Monica Babuc

Ministrul finanțelor

Octavian Armașu

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.
din
2018

PROGRAMUL NAȚIONAL
privind sănătatea și drepturile sexuale și reproductive
pentru anii 2018-2022
I. PREAMBUL
1. Programul național în sănătatea și drepturile sexuale și reproductive pentru anii
2018-2022 (în continuare - Program) este documentul fundamental de politici privind
intervenţiile naţionale în domeniul sănătății și drepturilor sexuale și reproductiv,
direcționat spre îmbunătățirea accesului și calității serviciilor de sănătate sexuală și
reproductivă prin prisma respectării drepturilor omului, drepturilor sexuale și
reproductive, egalității de gen.
2. Prezentul Program a fost elaborat pentru crearea cadrului de politici necesar la
implementarea prevederilor Legii Nr.138 din 15 iunie 2012 privind sănătatea
reproducerii, bazându-se pe principiul asigurării dreptului fiecărei persoane la toate
componentele sănătății sexuale și reproductive la fiecare din etapele vieții sale,
urmărind creșterea accesului la serviciile de sănătate sexuală și reproductivă pentru
toată populația, prestarea unor servicii calitative axate pe nevoile și drepturile
beneficiarilor şi educarea și informarea adecvată a populației în privința sănătății
sexuale și reproductive şi drepturile lor în acest domeniu.
3. Programul stabileşte intervențiile în conformitate cu priorităţile expuse în
Politica Naţională de Sănătate a Republicii Moldova pentru anii 2007-2021, Strategia
Națională de Sănătate Publică 2014-2020, cadrul european de politici în domeniul
sănătății și drepturilor sexuale și reproductive, inclusiv a Planului de Acțiuni în
Sănătatea Sexuală și Reproductivă, care vine să susțină Agenda 2030 de Dezvoltare
Durabilă în Europa şi alte strategii și planuri de acțiuni la nivel european și global,
cum ar fi Strategia Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii „Sănătate 2020”.
4. Programul este însoțit de un Plan de acțiuni în care sunt specificate obiectivele
generale și specifice, intervențiile, acțiunile specifice, termenele de implementare și
responsabilitățile clare pentru toți partenerii implicați în activitățile ce țin de sănătatea
sexuală și reproductivă, costurile necesare, indicatorii de progres și de performanță.
II. IDENTIFICAREA PROBLEMELOR
Secțiunea 1
Analiza cadrului legislativ
5. Adoptarea Agendei 2030 de Dezvoltare Durabilă de către statele lumii, inclusiv
de către Republica Moldova, impune o nouă abordare în elaborarea și implementarea
politicilor având principul de bază „nimeni nu este lăsat în urmă”. Este recunoscut
faptul că Agenda 2030 de Dezvoltare Durabilă, dar și implementarea ei la nivel
național, va avea succes doar în cazul în care oamenii, în special femeile, adolescenții
și tinerii vor fi plasați în centrul acesteia. Doar în cazul în care inventivitatea lor
individuală, creativitatea și capacitatea de adaptare vor fi consolidate, sărăcia și

inegalitățile vor fi reduse în mod substanțial. Condiția premergătoare pentru acest
lucru sunt investiții în sănătatea sexuală și reproductivă, precum și respectarea
drepturilor sexuale și reproductive.
6. Republica Moldova, ca și alte țări din Europa Centrală și de Est, este în tranziție
demografică caracterizată prin câteva provocări precum: rata scăzută ale fertilității,
îmbătrânirea demografică, speranța de viață scăzută și mortalitatea ridicată. Aceste
provocări demografice sunt amplificate și de emigrație. Ca răspuns la aceste provocări,
Guvernul Republicii Moldova a implementat o serie de reforme în domeniul sănătății
care au fot legate atât de modernizarea sistemului și a unităților medicale, cât și de
modul în care a reacționat personalul medical și populația la schimbările induse de
reformă. Specialiștii naționali, în colaborare cu experți internaționali dirijază reforma
în sensul alinierii sistemului de ocrotire a sănătății din Republica Moldova la
standardele formulate de Organizația Mondială a Sănătății și sistemele din țările
dezvoltate.
7. În Republica Moldova politicile în domeniul sănătății sexuale și reproductive se
formulează în concordanță cu angajamentele asumate pe plan internațional și
reglementările legale naționale în vigoare. Cadrul internațional a fost inițiat prin
Conferința Internațională pentru Populație și Dezvoltare de la Cairo (1994) care a
recunoscut SSR drept o componentă fundamentală a sănătății fiecărei persoane.
8. Republica Moldova este semnatară a tuturor convențiilor și strategiilor
internaționale relevante pentru domeniul SSR: Strategia Globală în Sănătatea
Reproducerii; Declaraţia ONU privind infecţia cu HIV/SIDA; Platforma de acţiuni a
Conferinţei Mondiale pentru Femei din Beijing; Convenţia ONU privind eliminarea
tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor; Declaraţia ONU privind
eliminarea violenţei împotriva femeilor; Convenţia ONU privind drepturile copiilor
etc.
9. Alături de celelalte țări membre ONU, Republica Moldova a participat la
procesul de formulare al Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) și și-a
stabilit ținte proprii în cadrul obiectivelor 3,4,5 și 6. Ţinta finală a ODM 4, stabilită
pentru anul 2015, privind mortalitatea infantilă şi cea până la 5 ani au fost atinse
înainte de termenul stabilit, fiind unul din domeniile cu cele mai mari progrese
înregistrate. În pofida rezultatelor obținute în promovarea egalităţii de gen şi abilitarea
femeilor, sănătatea maternă, combaterea HIV/SIDA, tuberculozei şi altor maladii,
țintele finale pentru ODM 3, 5 și 6 nu au putut fi atinse.
10. Aderarea Republicii Moldova la Agenda ONU de Dezvoltare Durabila 2030,
care include un set de 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD), a impus
formularea unor ținte naționale care vor trebui atinse prin programele și intervențiile
specifice. La Obiectivul 3: Asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea bunăstării
tuturor la orice vârstă, au fost formultate patru ținte ce vizează sănătatea sexuală și
reproductivă: ținta 3.1 Până în 2030, reducerea ratei mortalității materne la mai puțin
de 13,3 cazuri la 100.000 de născuți-vii; 3.2 Până în 2030, eliminarea deceselor care
pot fi prevenite pentru nou-născuți și copii până la 5 ani, reducerea mortalității
neonatale la 6 decese la 1.000 nou născuți-vii si a copiilor până la 5 ani la 10 la 1.000
nou-născuți-vii; 3.3 Până în 2030, reducerea transmiterii HIV şi a infecţiilor cu
transmitere sexuală, în special în populaţiile cheie, precum şi a mortalităţii asociate cu

HIV; ținta 3.7 Până în 2030, asigurarea accesului universal la serviciile de sănătate
sexuală și reproductivă, inclusiv pentru planificarea familiei, informare și educație.
11. Necesitatea educației obligatorii în domeniul sănătății (inclusiv sexuale) în
școli este inclusă în ținta 3.7. În acest context, Ministerul Educaţiei susţine integrarea
conţinuturilor privind educaţia pentru sănătate, inclusiv educația sexuală, în curricula
disciplinară obligatorie, precum şi în curriculumul existent la disciplina opţională
„Educaţia pentru sănătate”.
12. Dreptul la sănătatea sexuală și a reproducerii este considerat în Republica
Moldova un drept fundamental al omului. Accesul la servicii sigure şi eficiente de
ocrotire a sănătăţii sexuale și reproductive, ca parte integrantă a dreptului la ocrotirea
sănătăţii, este statuat prin Constituție și Legea Sănătății Reproducerii. Statul este
obligat să asigure accesul la servicii în materie de sănătate sexuală și reproductivă,
adaptate nevoilor beneficiarilor, inclusiv a celor cu nevoi specifice (ex.adolescenți,
victime ale violenței sexuale și a traficului de persone, persoane vulnerabile socioeconomic, persoanele cu dizabilități, persoane în vârstă etc.), fără discriminare.
Secțiunea 2
Organizarea sistemului de servicii de sănătate sexuală și reproductivă
13. Serviciile de sănătate sexuală și reproductivă sunt oferite la nivelurile de
asistență medicală: asistența medicală primară, asistența medicală specializată de
ambulator și asistență medicală spitalicească, atât din sectorul public cât și privat.
14. La nivelul asistenței medicale primare, în localităţile urbane şi rurale:
a) oficii sănătate (OS) și Oficii ale Medicului de Familie (OMF) se organizează în
localităţile rurale conform criteriilor stabilite și sunt subdiviziuni ale Centrelor
Medicilor de Familie şi Centrelor de Sănătate;
b) centre de sănătate, inclusiv autonome (CS);
c) centre ale medicilor de familie (CMF);
d) cabinete de sănătate a reproducerii (CSR), fac parte din CMF;
e) centre de sănătate prietenoase tinerilor (CSPT).
15. În cadrul asistenței medicale specializate de ambulatoriu serviciile de sănătate
sexuală și reproductivă sunt oferite de către medicii specialiști (ginecologi,
dermatovenerologi, urologi, andrologi, sexopatologi, endocrinologi, infecționiști) din:
a) centrele consultativ-diagnostice (CCD);
b) secțiile consultative din cadrul centrelor perinatologice.
16. Centrele consultativ-diagnostice și secţiile consultative constituie veriga
intermediară de acordare a asistenţei medicale în domeniul sănătăţii reproducerii, între
asistența medicală primară și cea spitalicească.
17. Servicii de sănătate sexuală și reproductivă sunt oferite și la nivelul asistenței
medicale spitalicești, în cadrul instituțiilor medicale de nivel secundar și terțiar.
Secțiunea 3
Accesul la servicii
18. În Republica Moldova accesul la servicii de sănătate a reproducerii se
garanteazǎ prin intermediul sistemului de Asigurare obligatorie de asistenţǎ medicalǎ
(AOAM). Principiile care stau la baza AOAM sunt: accesul universal, solidaritatea,

co-participarea, asigurator unic - Compania Naţională de Asigurări în Medicină
(CNAM), contribuția în funcție de nivelul de venituri, achitarea primelor de asigurare
de către Guvern pentru persoanele defavorizate. În anul 2016, 85,8% din totalul
populației Republicii Moldova avea statut de persoana asigurată.
19. Accesul la servicii de sănătate sexuală și reproductivă este influențat de statutul
social și economic al beneficiarului. Chiar dacă s-au făcut pași importanți în asigurarea
accesului la servicii de SSR, în continuare, acesta este influențat de statutul economic
al populaţiei. Accesul la o serie de servicii de SSR depinde de statutul de asigurat
deoarece nu toate serviciile de SSR sunt incluse în Programul unic al asigurării
obligatorii de asistență medicală. Persoanelor neasigurate în Republica Moldova
constituie circa 14%, acest segment beneficiază doar de pachetul de servicii de primă
importanţă care nu cuprinde toate serviciile de SSR.
20. Unele persoane, deşi sunt asigurate și beneficiază de servicii gratuite, nu își pot
permite cheltuieli adiționale necesare utilizării serviciilor cu plată. Bugetul foarte redus
al familiilor sărace nu le permite achiziţionarea medicamentelor de care au nevoie (de
ex. produse contraceptive) sau achitarea costurilor de transport necesare deplasării la
serviciile medicale situate în altă localitate decât cea de domiciliu.
21. În contextul sporirii accesului grupurilor de populație cu nevoi speciale la
servicii în domeniul sănătății sexuale și reproductive, din anul 2015, statul, prin
intermediul Companiei Nationale de Asigurari in Medicina (CNAM), acoperă costurile
produselor contraceptive. De această măsură beneficiază persoanele cu venit redus,
adolescenții, persoanele care trăiesc cu HIV, victimele violenței sexuale etc. Este o
inițiativă pozitivă, care vine să susțină grupurile de populație cu nevoi speciale, însă,
datorită limitărilor de buget, statul poate asigura doar 80% din necesar.
22. În prezent, în Republica Moldova, servicile medicale din sistemul privat sunt în
plină expansiune. Ele includ și servicii din domeniul SSR. Unele servicii de sănătate
reproductivă, cum ar fi ferilizarea “in vitro”, sunt oferite doar în sectorul privat. Până
în a.2017 nu exista un sistem de decontare a serviciilor medicale oferite de sistemul
privat din fondurile publice ale CNAM. Acest gen de servicii era greu sau de loc
accesibile persoanelor care nu își pot permite achitarea costurilor din sectorul privat,
chiar dacă plătesc cu regularitate primele de asigurări. În conformitate cu prevederile
Legii nr.138 din 15 iunie 2012 privind sănătatea reproducerii și cu modificările
ulterioare, cuplurile, în care ambii parteneri sunt asiguraţi medical şi corespund
criteriilor medicale stabilite de Ministerul Sănătăţii Muncii și Protecției Sociale, pot
beneficia de o procedură de fertilizare in vitro în cadrul AOAM în limitele mijloacelor
financiare disponibile.
23. Localizarea geografică a serviciilor și programul de activitate a instituțiilor,
deasemenea influiențează accesul la servicii. Accesarea serviciilor de specialitate
pentru populația din mediul rural, de multe ori cu resurse financiare limitate,
presupune deplasarea, uneori anevoioasă, spre orașele reședințe ale raioanelor sau în
capitală și costuri suplimentare. Atât beneficiarii din mediul rural cât şi cei din mediul
urban menționează timpul de așteptare la medic ca fiind o barieră importantă pentru
utilizarea serviciilor de sănătate sexuală și reproductivă.

24. Acceptabilitatea serviciilor și utilizarea lor de către populație este influențată
de măsura adaptării lor la cerințele specifice ale beneficiarilor. Aceste cerințe variază
în funcție de o multitudine de criterii: vârstă, statut social, nivel de educație, etnie etc.
25. Dintre grupurile cu vulnerabilitate crescută, adolescenţii şi tinerii au beneficiat
de atenţie specială, manifestată prin crearea unei reţele de 40 centre prietenoase
localizate în municipiile Chișinău, Bălți și centrele raionale din republică. În cadrul
acestor servicii, aceast grup de populație beneficiază de servicii adaptate nevoilor lor
specifice.
26. Persoanele HIV – pozitive constituie un alt grup de populație cu nevoi speciale
cărora le-a fost acordată o atenție sporită din partea statului pe parcursul ultimilor ani.
În scopul minimizării consecinţelor epidemiei HIV, în special în populațiile cheie,
precum şi a mortalităţii asociate cu HIV a fost elaborat și aprobat prin Hotărîre de
Guvern un nou Programul naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi
infecţiilor cu transmitere sexuală (în continuare ITS) pentru anii 2016-2020.
Secțiunea 4
Calitatea serviciilor
27. Focalizarea pe beneficiar și pe satisfacerea nevoilor acestuia este unul din
principiile care stau la baza calității serviciilor de sănătate, inclusiv a celor de sănătate
sexuală și reproductivă. Serviciile centrate pe nevoile beneficiarului presupun și
respectarea drepturilor pacientului, inclusiv a drepturilor sale sexuale și reproductive.
Republica Moldova a inclus în legislația sa principalele standarde internaționale
referitoare la drepturile omului aplicabile în domeniul sǎnǎtǎţii sexuale şi a
reproducerii prin ratificarea tratatelor internaţionale şi regionale şi participarea la
principalele documentele internaţionale de consens în domeniu.
28. Discriminarea pe bază de vârstă, sex, orientare sexualǎ, etnie, dizabilitate sau
orice altă caracteristică poate afecta sănătatea şi drepturile omului în modalităţi
diferite. Discriminarea sexuală şi statutul social inferior atribuit fetelor şi femeilor
conduc adesea cǎtre un nivel scăzut al sănătăţii fizice şi mentale şi un control redus
asupra propriei vieţi sexuale şi reproductive. În comparaţie cu femeile din mediul
urban, femeile din mediul rural au acces mai redus la servicii de sănătate sexuală şi
reproductivă, fapt evidențiat și de indicatorii statistici specifici.
29. Un alt element care influențează calitatea serviciilor de SSR este instruirea
prestatorilor de servicii de sănătate (ex. medici de familie și asistenți medicali) în
domeniul sănătății sexuale și reproductive. În scopul formării şi consolidării
capacităţilor personalului medical implicat în acordarea de servicii de sănătate sexuală
și reproductivă, inclusiv planificarea familială, în anul 2014 a demarat procesul de
adaptare a curriculum-ului universitar şi postuniversitar, în special componentele de
pregătire a medicilor de familie și curiculum-ului de instruire a personalului medical
mediu. Deși există standarde, ghiduri şi protocoale aliniate cerinţelor internaţionale,
dezvoltate pe principiile medicinii bazate pe dovezi, nu au fost încă suficient
dezvoltate mecanismele de punere în practică a acestora și nu au fost elaborate planuri
de implementare și monitorizare a respectării lor.
30. În scopul creșterii calităţii asistenţei medicale acordate populaţiei şi pentru
îmbunătăţirea proceselor de gestionare a calităţii serviciilor medicale, prin Ordinul MS

nr. 139 din 03.03. 2010 a fost creat un sistem de monitorizare a calităţii serviciilor.
Ordinul prevede crearea și funcționarea de Consilii de Calitate în fiecare instituție
medicală. Până în prezent, ele au fost create dar mai sunt necesare eforturi pentru ca
aceste structuri să funcționeze eficient și ca serviciile de SSR/PF să fie integrate în
sistemele de asigurare a calităţii din fiecare unitate medicală prestatoare de servicii de
servicii dă sănătate sexuală și reproductivă.
31. Legislaţia în domeniu, garantează pacientului dreptul de luare a deciziei privind
intervenţia medicalǎ prin exprimarea benevolǎ a consimţǎmântului sau refuzului la
intervenţia medicalǎ. În domeniul sǎnǎtǎţii reproducerii este recunoscut în mod explicit
dreptul persoanei de a lua liber decizia referitoare la numǎrul de copii şi la momentul
naşterii lor. Pentru ca indivizii să aibă posibilitatea de a-și exercita dreptul de a lua
decizii informate privind propria sănătate sexuală și reproductivă și de a solicita
servicii de calitate de la prestatori, este necesar ca ei să fie informați despre sănătatea și
drepturile sexuale și reproductive și despre serviciile specifice existente.
Secțiunea 5
Informarea beneficiarului în privința SSR, a accesului la servicii și
drepturilor sale.
32. Informarea şi educarea populaţiei în domeniul sǎnǎtǎţii sexuale şi a
reproducerii este o componentǎ importantǎ a dreptului la sǎnǎtate, aşa cum s-a statuat
în Programul de Acţiune PACIPA şi în Comentariul General Nr.14.
33. Accesul la informaţia cu privire la planificarea familialǎ şi contraceptive,
riscurile unei sarcini la o vârstă tânără, prevenirea HIV/SIDA şi a altor infecții cu
transmitere sexuală (ITS) este parte a dreptului la sǎnǎtate aşa cum a fost prevǎzut în
art.12 al Pactului internaţional privind drepturile economice, sociale şi culturale şi
art.11 din Carta Socialǎ Europeanǎ (revizuitǎ). Acest gen de informaţie trebuie să fie
disponibil în mod nediscriminatoriu, indiferent de sex, dizabilitate, statut marital,
vârstǎ sau acordul pǎrinţilor sau tutorilor.
34. Dreptul la educaţie sexualǎ este recunoscut de lege în cazul minorilor. Educația
sexuală comprehensivă, adecvată vârstei, bazată pe dovezi științifice ajută la
prevenirea sarcinilor neplanificate, inoportune și nedorite, reduce nevoia de a recurge
la avort, contribuie la prevenirea infecției cu HIV și a infecțiilor cu transmitere
sexuală. Dezvoltarea abilității tinerilor pentru a-și asuma responsabilitatea pentru
propria sănătate sexuală și reproductivă are efecte pozitive atât asupra întregii lor vieți
cât și asupra întregii societăți. Disciplina „Educaţia pentru sǎnǎtate şi deprinderi de
viaţǎ”, care promova modul sănătos de viaţă în învăţământul public obligatoriu, nu a
fost adoptatǎ de Guvern, în ciuda numeroaselor demersuri şi recomandǎri din partea
organismelor internaţionale. În prezent, formarea în rândul tinerilor a deprinderilor
pentru un mod sănătos de viaţă se face doar prin disciplinele opţionale „Educaţie
pentru sănătate” în învăţământul gimnazial şi „Educaţie pentru viaţa de familie” în
învăţământul liceal fapt care nu asigură participarea tuturor adolescenților la instruire.
Din anul 2012, disciplina ‘’Decizii pentru un mod sănătos de viață’’ a fost introdusă în
cadrul curriculum-ului obligatoriu pentru anul I de studii, semestrul I la şcolile
vocaționale din Republica Moldova.

35. Rolul mass media în promovarea mesajelor de sănătate poate fi unul decisiv. În
acest context, statul a adoptat o serie de mǎsuri legislative prin care mass media este
încurajată să promoveze sǎnǎtatea, atât prin acordarea de facilitǎţi şi înlesniri, cât şi
prin impunerea unor cote de promovare în mass media. În primul rând, promovarea
sǎnǎtǎţii reprezintǎ publicitate socialǎ, fǎrǎ scop lucrativ, iar producerea şi difuzarea ei
gratuitǎ se consideră activitate de binefacere şi se bucură de înlesnirile prevăzute de
legislaţie. În al doilea rând, promovarea sǎnǎtǎţii sexuale şi a reproducerii este unul
dintre obiectivele promovării sǎnǎtǎţii, inclusiv prin campanii şi acţiuni de masǎ cu
antrenarea mass media.
36. Legea impunea avizul Serviciului de Supraveghere de Stat a Sǎnǎtǎţii Publice
pentru orice campanie şi acţiune de masǎ pentru informare, educare şi comunicare în
vederea promovǎrii sǎnǎtǎţii şi obligativitatea difuzorilor de publicitate de a acorda
informaţiilor dedicate promovǎrii sǎnǎtǎţii cel puţin 5% din timpul/spaţiul publicitar
zilnic, în modul stabilit. Aceste reglementări însă nu sunt respectate. Campaniile de
informare și educare a populației prin mass media destinate promovării unui stil de
viață sănătos și a sănătății sexuale și reproductive sunt sporadice. Nu există date
sistematice privind derularea lor sau a numărului și tipului activităților realizate.
37. Bugetele limitate puse la dispoziția programelor de sănătate nu au fost alocate
programelor de informare-educare în domeniul sănătății sexuale și reproductive. Cu
mai multă coerență au fost abordate teme precum alǎptarea, îngrijirile antenatale,
sǎnǎtatea maternǎ, prevenirea violenţei împotriva femeii și a traficului de fiinţe umane.
Promovarea prezervativului şi prevenirea transmiterii HIV/SIDA, cu implicarea
preponderent a tinerilor a fost însă sporadică.
Secțiunea 6
Evoluția indicatorilor în domeniile sănătății sexuale și reproductive
38. Importanţa colectǎrii de date statistice oficiale, dezagregate în funcţie de gen,
vârstǎ, etnie a fost recunoscutǎ de numeroase organisme de monitorizare a tratatelor în
domeniul drepturilor femeii şi drepturilor copilului ale ONU, precum şi de organele
Consiliului Europei.
39. Statisticile oficiale colectate cu regularitate de cǎtre autoritǎţile publice nu
conţin o serie de indicatori importanţi în domeniul sănatății reproducerii. Lipsa
colectării sistematice a datelor privind unii indicatori, cum ar fi de ex.: în infertilitate,
afecteazǎ capacitatea autoritǎţilor publice de identificare a potenţialelor probleme,
nevoi şi fundamentarea unor mǎsuri eficiente în domeniul sănătății reproducerii.
40. Efectuarea de studii precum Studiul demografic și de sănătate din Republica
Moldova (în continuare SDSM, 2005) și Studiul de indicatori multipli în cuiburi pentru
Moldova (denumit în continuare MICS, 2012) sunt iniţiative importante dar nu
colectează aceleași date și perioadele de timp nu sunt sistematizate, ceea ce
îngreunează urmărirea fenomenelor în dinamică.
41. Indicatorii ce țin de ariile prioritare ale sănătății sexuale și reproductivă în
Republica Moldova, au suportat următoarele modificări în timp:
a) În pofida cadrului legislativ favorabil, domeniul planificării familiei (PF) nu a
înregistrat evoluția scontată. Sprijinul politic și interesul categoriilor profesionale
implicate a diminuat în timp. Evoluția indicatorilor specifici obiectivează această

situație. Prevalența contracepției în grupul femeilor de vârstă reproductivă (15-49 de
ani) nu a înregistrat o creștere pe parcursul ultimului deceniu (67,8%, în 2005 (SDSM)
și 59,5% (MICS) în 2012). Nu este o excepție nici utilizarea contraceptivelor moderne
în grupul femeilor de vârstă reproductivă, atingând cifra de 41,7% în anul 2012
(variind între 46,6% în chintila cea mai bogată şi 34,3% în chintila cea mai săracă),
comparativ cu 42,6% în anul 2005. Cea mai solicitată metodă de contracepție rămâne a
fi dispozitivul intrauterin (în continuare DIU), utilizat de către una din cinci femei
căsătorite sau aflate în uniune (19,8%, în 2012, comparativ cu 17,7%, în 2005).
Metodele tradiționale de planificare familială mai sunt populare în Republica
Moldova, constituind 16% din toate metodele de contracepție, exercitând astfel un
impact negativ asupra sarcinilor nedorite.
Datele cu privire la nevoia nesatisfăcută sunt disponibile din studii (SDSM, 2005 și
MICS, 2012). Fiecare a zecea femeie (9,5%) de vârstă reproductivă din Republica
Moldova, în prezent, căsătorite sau aflate în uniune, deși doresc să amâne sarcina
următoare sau doresc să renunțe cu totul la sarcina nu folosesc nici o metodă de
contracepție. În general, nevoia nesatisfăcută este cea mai înaltă printre cele mai tinere
femei căsătorite (15-19 ani) şi scade odată cu înaintarea în vârstă.
Planificarea familiei rămâne a fi tratatǎ în societatea moldoveneascǎ ca o problemǎ
eminamente femininǎ. Informația despre gradul de implicare al bǎrbaţilor în
planificarea familiei este limitată, datele statistice despre cunoştinţele în domeniul
contracepţiei şi utilizarea contracepţiei se referă doar la femei. Fiecare al 7-lea bărbat
(SDSM, 2005) din Republica Moldova considerǎ cǎ planificarea familiei priveşte doar
femeia. Promovarea egalităţii de gen constituie baza respectării drepturilor umane
fundamentale ale tuturor cetăţenilor unui stat și, nu în ultimul rând, drepturilor la
planificare familială/contracepție. În acest context este actuală implicarea activă a
bǎrbaţilor în planificarea familiei, prin sporirea cunoștințelor acestora în contracepție și
creșterea gradului de responsabilitate în prevenirea sarcinilor nedorite și ITS.
Pentru redresarea situației în planificarea familială, este principial ca serviciile de
planificare a familiei să fie aduse cât mai aproape de beneficiar, prin integrarea
acestora în asistența medicală primară și prin valorificarea maximală a echipei
medicului de familie. Pe parcursul ultimilor ani, s-au întreprins pași concreți în
vederea fortificării rolului asistenței medicale primare în livrarea serviciilor de
planificare familială (în continuare PF): bază legislativă creată; medici de familie și
asistenți medicali instruiți; asigurarea grupurilor vulnerabile ale populației cu
contraceptive din fondurile AOAM. Totodată, trebuie de menționat că furnizarea
serviciilor de PF mai rămâne a fi concentrată în serviciul obstetrical-ginecologic, care,
tradițional, este mai puțin focusat pe acțiuni de promovare a metodelor de contracepție
și consiliere.
În contextul schimbărilor importante din ultimele decenii privind sporirea
accesului la informații, produsele contraceptive și serviciile de PF, mai există
probleme din partea cererii populației, care țin de conștientizarea, cunoașterea și
utilizarea redusă a metodelor contraceptive. Reeșind din cele relatate, este importantă
sporirea gradului de conștientizare și cunoaștere a metodelor de contracepție prin
activități de informare a populației care ar stimula utilizarea contraceptivelor în scopul
prevenirii sarcinilor nedorite și ITS, în mod special HIV.

b) Mortalitatea maternă şi mortalitatea perinatală sunt considerați indicatori
reprezentativi pentru calitatea serviciilor de sănătate. Nivelul mortalităţii materne
reflectă statutul social al femeilor, accesul lor la asistenţa medicală şi eficiența
sistemului de sănătate de a răspunde nevoilor particulare ale fiecărui caz. Tendința de
scădere a valorii mortalității materne în ultimele decenii a fost una constantă,
înregistrînd 15,5 la 100 mii născuţi vii în anul 2014 comparativ cu 63,4 la 100 mii
născuți vii în anul 1980. Pe parcursul anilor ultimilor 10 ani indicatorul mortalității
materne a avut un caracter instabil, înregistrând fluctuații cuprinse între 15,3 și 44,5 la
100 000 născuți-vii. Deși, în general, evoluția rezultatelor a fost favorabilă, ținta
propusă în cadrul ODM 5 nu a fost atinsă. Mortalitatea maternă rămâne a fi de circa 5
ori mai mare decât media europeană. Mortalitatea perinatală a scăzut și ea de la 11,4 la
1000 născuţi vii şi morţi în 2004 până la 10,7 la 1000 născuţi vii şi morţi în 2014). Prin
micşorarea mortalităţii neonatale precoce cu 47% (de la 6,0 la 1000 născuţi vii în 2004
la 4,5 la 1000 născuţi vii în 2014) și micşorarea mortalităţii infantile de la 14,3 la 1000
născuţi vii în 2004 la 9,6 la 1000 născuţi vii în 2014, au fost atinse valorile propuse în
cadrul ODM 4.
c) Sănătatea sexuală și reproductivă a adolescenților și tinerilor este unul din
domeniile care a înregistrat o evoluție remarcabilă pe parcursul ultimilor ani. Eforturile
au avut drept scop îmbunătățirea sănătății sexuale și reproductive a adolescenților și
tinerilor prin informarea și educarea acestora în vederea schimbării de comportamente
cu risc și creșterea accesului la servicii care să răspundă nevoilor lor specifice. A fost
elaborată o bază normativă solidă și în anul 2011 a demarat procesul de extindere la
sacară națională a serviciilor de sănătate prietenoase pentru tineri (în continure SSPT).
Au fost create centre de sănătate prietenoase tinerilor (în continuare CSPT) în fiecare
raion și municipiu al republicii (a.2017 – 40 CSPT), au fost elaborate mecanismele de
finanțare a acestor servicii, de formare a resurselor umane, de monitorizare și evaluare.
Cele mai mari provocară ramân a fi accesului redus la SSPT pentru tinerii din mediul
rural, incidența mare a ITS în rândul adolescenților și numărul mare de sarcini la
adolescente. Incidenţa ITS în rândul adolescenţilor din Republica Moldova este una
semnificativă comparativ cu alte țări din regiune – aproximativ 180 de cazuri noi la
100 mii populaţie de vârsta respectivă, cu circa 50% mai mare decât în populaţia
generală. Incidenta HIV în rândul tinerilor în vârstă de 15-24 ani este în creştere lentă
în ultimii ani. Rata de fertilitate la adolescente în mediul rural este de două ori mai
mare decât în mediul urban (respectiv 31,4 şi 13 la 1000 femei). Acești indicatori
reflectă accesul limitat la informare şi servicii de contracepţie, în mod special pentru
adolescenţii din mediul rural. Un studiu efectuat în anul 2014 demonstrează că 1/3 din
adolescenții sexual activi, cu vârsta de 15 și 17 ani, nu au folosit prezervativul în
timpul ultimului contact sexual. Este foarte îngrijorător faptul că circa 1/3 din băieții
de 15 ani și mai mult de jumătate dintre cei de 17 ani nu au folosit nici o metodă de
contracepție la ultimul contact sexual. Printre fete acest indicator fiind considerabil
mai mic
d) Infectiile cu transmitere sexuală (ITS) constituie o problemă de sănătate publică.
Cu toate că în ultimul deceniu a fost înregistrată o dinamică pozitivă (incidența
sifilisului a scăzut de la 80,7 la 100 mii locuitori în 2004 la 53,8 în 2015; incidența

gonereei a scăzut de la 47,8 la 100 mii locuitori în 2004 la 26,4 în 2015), incidențele
continuă să fie mari.
În pofida eforturilor depuse, nu a fost atinsă ținta de 8 cazuri/100 mii populaţie
pentru anul 2015. Incidenţa prin infecţia HIV în anul 2015 a înregistrat 20,15
cazuri/100 mii populaţie; există o mare variație între teritoriile din dreapta Nistrului 16,15 și teritoriile de Est - 48,3 cazuri/100 mii populaţie. Majoritatea persoanelor
depistate cu infecţia HIV sunt persoane tinere de vârstă reproductivă, sexual active. Se
observă o descreştere a cazurilor noi depistate cu infecţia HIV în segmentul de vârstă 0
- 39 ani de la 69,07% în 2014 la 67,24% în 2015 şi în segmentul de vârstă 15-24 ani de
la 12,7% la 12,6 % din numărul total de cazuri depistate, iar în segmentul de vârstă 40
ani şi mai mult o creştere de la 28,7% la 32,76%, respectiv. Incidența infecției HIV în
teritoriile urbane la 100 mii populație în 2015 a constituit 24,40 cazuri, în teritoriile
rurale - 16,56. La 1 ianuarie 2016, prevalența infecției HIV în Republica Moldova, a
constituit 188,88 cazuri la 100 mii populație. În 2015 au fost înregistrate 2 cazuri de
transmitere a infecției HIV de la mamă la făt comparativ cu 4 cazuri în 2004. În acest
context este extrem de important să fie garantat accesul imediat și universal la seviciile
de prevenire a ITS în cadrul AMP, diagnosticul și asigurarea tratamentului oferit întrun mod nemoralizator pentru beneficiar, cu referirea acestuia, în caz de necesitate,
către instituțiile de nivelul doi și trei. Este important ca statul să depună eforturi în
vederea îmbunătățirii calității serviciilor de prevenire și management a infecțiilor cu
transmitere sexuală, în special a infecției HIV/SIDA, pe baza celor mai recente
descoperiri și practici medicale. În acest sens, prin Hotărâre de Guvern a fost aprobat
Programul naţional de profilaxie și control al HIV/SIDA şi ITS pe anii 2016-2020.
Din anul 2005 se înregistrează un număr constant al avorturilor – de circa 14-15
mii anual. Rata avorturilor induse la 1000 de femei de vârsta reproductivă (15-49 de
ani), conform datelor statisticii oficiale, s-a micşorat de circa trei ori, de la 51‰, în
anul 1995, la 14,2‰, în anul 2016.
Ponderea întreruperii de sarcină la grupa de vârstă 15-19 ani, pe parcursul ultimilor
10 ani, constituie circa 10% din numărul total de avorturi printre femeile de vârstă
reproductivă.
Deși pe parcursul ultimului deceniu, se observă o tendință de diminuare a
numărului de avorturi similară altor state din Europa de Est, Europa de Vest, Țările
Baltice, totuși numărul acestora rămâne a fi de circa 1,5-2 ori mai mare decât în țările
Europei de Vest. Acest fapt, este o dovadă în plus a nevoii nesatisfăcute în ceea ce
priveşte contracepţia modernă.
Elemente importante în accesarea serviciilor de întrerupere a sarcinii sunt cererea
redusă a populației față de calitatea serviciilor, lipsa cunoștințelor cu referire la
drepturile sexual-reproductive și posibilitatea accesării serviciilor gratuite de avort de
către unele grupuri vulnerabile, specificate în actele normative în vigoare ale
Ministerului Sănătății. În acest context este actuală elaborarea mecanismelor de
asigurare a accesului universal al populației la serviciile de calitate în avort și de
planificare a familiei în perioada post-avort, perfecționarea mecanismului de obținere a
gratuității pentru grupurile vulnerabile de populație. Totodată, este important crearea și
asigurarea funcționării unui sistem de informare, educare și comunicare (în continuare
IEC) a populației în domeniul drepturilor sexual-reproductive și avortului în siguranță

în scopul sporirii gradului de cunoștințe și, ulterior, a cererii față de calitatea
serviciilor.
Un alt element important în asigurarea calității serviciilor de întrerupere a sarcinii
este pregătirea prestatorilor și înzestrarea instituțiilor cu echipamentul necesar. În
unele instituții medicale, se constată în continuare calitatea joasă a serviciilor de avort
la limita avortului sigur din cauza atât a precaritǎţii echipamentelor, cât și a faptului că
unii prestatori de servicii continuă să efectueze întreruperile de sarcină prin metoda
tradițională de dilatare și chiuretaj, neținând cont de recomandările OMS și actele
normative în vigoare ale Ministerului Sănătății Muncii și Protecției Sociale. În această
ordine de idei se impune fortificarea sistemului de asigurare continuă a nivelului de
cunoștințe al cadrelor medicale în efectuarea avortului și motivarea acestora pentru
respectarea elementelor caracteristice efectuării avortului în condiții de siguranță, cu
accent pe eliminarea din practica medicală a metodei chiuretajului uterin. Avortul
medicamentos, deși s-a dovedit a fi o metodă sigură, rămâne a fi puțin accesibil pentru
unele segmente de populație din cauza costurilor mari.
d) În Republica Moldova se înregistreazǎ o tendinţǎ de reducere continuă a ratei
fertilităţii totale, ea fiind în ultimii ani de 1,2-1,3 copii/femeie, sub nivelul de înlocuire
a generaţiilor. În contextul unui spor natural negativ și reducerii ratei fertilității totale a
populației, abordarea problemei infertilității cuplurilor, a devenit o prioritate. La
moment, sistemul național de statistică medicală nu colectează date cu privire la
infertilitate, din acest motiv magnitudinea problemei poate fi stabilită cu dificultate.
Costurile pentru diagnosticului şi tratamentul cuplului infertil sunt acoperite parțial
de către Asigurarea Obligatorie de Asistenţă Medicală fiind incluse în Programul Unic
(2015). Cheltuielile legate de diagnosticul de laborator, servicii andrologice şi
medicamentele necesare tratamentului infertilităţii, sunt suportate de cupluri. Până în
anul 2012, statul deținea monopolul serviciilor în domeniul reproducerii umane
asistate medical. Legea privind sănătatea reproducerii a înlăturat acest monopol în
domeniul aplicării tehnologiilor de reproducere asistată medical. Ca urmare imediată a
acestei legi, serviciile de reproducere umană asistată medical au fost dezvoltate doar în
sectorul privat, la costuri care limitau accesul grupurilor mai sărace de populație.
Grație inițiativei legislative de modificarea a În conformitate cu prevederile Legii
nr.138 din 15 iunie 2012 privind sănătatea reproducerii și cu modificările ulterioare,
cuplurile în care ambii parteneri sunt asiguraţi medical şi corespund criteriilor
medicale stabilite de Ministerul Sănătăţii Muncii și Protecției Sociale vor beneficia de
o procedură de fertilizare in vitro în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală,
în limitele mijloacelor financiare disponibile. Din anul 2017, Compania Națională de
Asigurări în Medicină acoperă financiar procedura de fertilizare in vitro cu excepția
costului medicamentelor administrate în condiții de ambulator.
În baza Ordinului Ministerului Sănătății cu privire la acordarea serviciilor de
reproducere umană asistată medical a fost instituită Comisia de examinare a dosarelor
cuplurilor asigurate pentru efectuare procedurii de fertilizare in vitro, la baza IMSP
Institutul Mamei și Copilului, Centrul de Sănătatea Reproducerii și Genetică Medicală.
Cuplurile selectate, în baza criteriilor stabilite, este în drept să-și aleagă instituția
prestatoare de servicii de reproducere umană asistată medical disponibilă.

e) Prevenirea și managementul violenței în familie și abuzului sexuale sunt
domenii intersectoriale. Există bază legislativă cu privire la prevenirea si combaterea
violenței în familie și traficului de ființe umane (Legea Nr. 45 din 1 martie 2007 cu
privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie; Legea nr.241-XVI din 20
octombrie 2005 privind prevenirea si combaterea traficului de fiinte umane). La nivel
de republică a fost dezvoltat sistemul naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa
victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane care include și sevicii
medicale. A fost elaborat un nou document strategic în domeniul asigurării egalităţii de
gen, aprobat prin „Hotărîrea de Guvern nr. 259 din 28 aprilie 2017 cu privire la
aprobarea Strategiei pentru asigurarea egalităţii între femei şi bărbaţi în Republica
Moldova pe anii 2017-2021 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia.
În cadrul sistemului de sănătate, accentul urmează să fie pus atât pe sporirea
gradului de informare a populației privind consecințele violenței și traficului asupra
sănătății sexuale și reproductive a victimelor și serviciile disponibile cât și pe
asigurarea serviciilor de prevenire a problemelor de SSR (ex.contracepție, inclusiv
metode de barieră), servicii de consiliere specifică (a victimelor și abuzatorilor),
servicii de diagnostic și tratament (ex.tratamentul ITS, inclusiv HIV) pentru victimele
abuzului sexual și traficului de ființe umane de către specialiști instruiți în domeniu.
În conformitate cu prevederile ordinului Ministerului Sănătăţii Muncii și Protecției
Sociale nr.445 din 9 iunie 2015 „Cu privire la aprobarea Instrucţiunii metodice privind
intervenţia instituţiilor medicale în identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi
monitorizarea cazurilor de violenţă, neglijare, exploatare şi trafic ale copilului”, a fost
emis un ordin instituţional de către instituţiile medicale. Conform Ordinului respectiv,
în instituţii a fost organizat sistemul de înregistrare şi raportare către poliţie şi
autorităţile tutelare, despre cazurile de violenţă în familie. Totodată a fost lansat
programul de Instruire a Formatorilor în domeniul protecţiei copilului împotriva
violenţei, cu scopul dezvoltării competenţelor profesionale la nivel local în domeniul
implementării mecanismului intersectorial de cooperare pentru identificarea,
evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale
violenţei, neglijării, exploatării şi traficului. Anual sunt organizate campanii de
informare privind violenţa în familie la nivel republican cu tematica: „Drepturile
persoanelor ce au suferit violenţa în familie”, „Profilaxia violenţei în familie”, „Ce este
violenţa în familie”.
Pentru a spori accesul victimelor violenței domestice, abuzului sexual și traficului
de fiinte umane la servicii calitative în domeniul sănătății sexuale și reproductive,
prestatorii de servicii medicale din cadrul asistenței medicale primare au beneficiat de
instruiri, privind consilierea victimelor violenței în familie și abuzului sexual și
victimelor traficului de ființe umane. De asemenea, au fost petrecute seminare de
instruire pentru membrii echipelor multidisciplinare comunitare și medicii legişti din
întreaga ţară au beneficiat de instruire privind răspunsul eficient al specialiştilor din
sistemul de sănătate în cazurile de violenţă în familie.
Instruirile lucrătorilor medicali au avut loc în baza Ghidului pentru specialiştii din
sistemul de sănătate, aprobat anterior de Ministerul Sănătăţii Muncii și Protecție
Sociale. Ghidul urmăreşte să prezinte într-o manieră accesibilă, informaţii pentru o mai
bună înţelegere a naturii şi dinamicii violenţei în bază de gen, de a spori gradul de

conştientizare a cadrelor medicale referitor la intervenţia promptă şi specifică fiecărui
caz în parte.
f) La femeile din Republica Moldova cel mai diagnosticat cancer este cel mamar,
urmat de cancerul colorectal și de col uterin. În anul 2004 morbiditatea prin cancer de
glandă mamară constituia 45,9 la 100 mii populație iar în 2015 – 54,2; prin cancerul
colului uterin și corpul uterin în 2004 – 26,9 la 100 mii populație și în 2015 - 33,8;
morbiditatea prin cancer de prostată s-a mărit de 2,5 ori (10,9 la 100 mii populație în
2004 și 26,6 în 2015).
Cauza majoră a mortalităţii înalte prin cancer mamar și de col uterin în Republica
Moldova este depistarea maladiei în stadii tardive, fapt care influenţează nefast
supravieţuirea persoanei. În Republica Moldova nu a existat un program naţional de
screening al cancerului de col uterin și al cancerului de glandǎ mamarǎ, ceea ce a dus
la depistarea unui număr mic de cancer în stadiile precoce. Ca urmare, incidenţa şi
mortalitatea prin cancerul de col uterin şi cancer de glandă mamară reprezintă o
problemă de sănătate publică, îndeosebi printre femeile cu vârsta sub 45 ani.
În anul 2016 a fost aprobat Programul național de control al cancerului pentru anii
2016-2025 (inclusiv a cancerului de prostată, col uterin și mamar). Acest Program are
ca scop eficientizarea şi sporirea calităţii serviciilor medicale acordate populaţiei în
domeniul controlului cancerului, îmbunătăţirea condiţiilor de activitate şi
implementare a tehnologiilor cost-eficiente precum şi mobilizarea populației pentru
controlul cancerului şi monitorizarea determinanților sănătăţii. În implementarea
programului un rol important va fi atribuit prestatorilor de servicii din cadrul AMP.
g) Abordarea sanătății sexuale pe tot parcursul vieții include și perioada vârstei a
treia (femei în perioada de menopauză și bărbați în andropauză). Legislația asigură
dreptul femeilor şi bărbaţilor de vârsta a treia la servicii performante privind ocrotirea
sănătăţii sexuale obligând statul să organizeze servicii specializate în problemele legate
de menopauză şi de andropauză. Acest domeniu nu a fost inclus pentru moment în
programele de sănătate.
i) Legislația privind egalitatea de gen asigură accesul nediferențial al bărbaților și
femeilor la servicii de sănătate, inclusiv cele de sănătate sexuală și reproductivă. În
pofida reglementărilor existente, serviciile sexuale și reproductive pentru bărbați sunt
greu accesibile, fiind disponibile în principal în capitala țării. Numărul medicilor
specializați este foarte mic, iar informarea și educarea populației în acest domeniul nu
a beneficiat de sprijin.
III. PRINCIPII DE BAZĂ ȘI DEFINIȚII ÎN SĂNĂTATEA SEXUALĂ ȘI
REPRODUCTIVĂ
42. Elaborarea acestui program a fost ghidată de următoarele principii de bază:
a) în vederea asigurării accesului echitabil, o atenţie specială va fi acordată
grupurilor de populaţie cu nevoi speciale, și anume: adolescenţii, victimele violenţei în
familie și violenței sexuale, traficului de persoane, persoanele vulnerabile socioeconomic, persoanele cu dizabilități, persoanele în vârstă, migranții, populații cheie
(vezi definițiile) și alte grupuri vulnerabile;
b) fiecare persoană are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate;

c) sistemul de servicii de sănătate a reproducerii va asigura continuitatea îngrijirii
pe tot parcusrul vieții beneficiarilor;
d) serviciile de sănătate sexuală și reproductivă vor fi axate pe nevoile
beneficiarilor cu respectarea drepturilor omului și a egalității de gen;
e) toate intervențiile destinate organizării și asigurării funcționării serviciilor de
sănătate sexuală și reproductivă vor ține cont de medicina bazată pe dovezi;
f) accesul la informații și servicii în domeniul sănătății sexuale și reproductive va fi
universal și echitabil;
g) membrii comunității vor fi activ implicați în inițierea, dezvoltarea și punerea în
practică a proiectelor și programelor din domeniul sănătății sexuale și reproductive;
h) intervențiile din domeniul sănătății sexuale și reproductive vor fi intersectoriale
și integrate;
43. Țintele și obiectivele formulate asigură punerea în practică a tuturor
angajamentelor internaționale asumate de Republica Moldova, inclusiv obiectivele
relevante ale Agendei pentru dezvoltare durabilă 2030, Strategiei globale pentru
sănătatea femeilor, a copiilor și a adolescenților (2016-2030) și Planul European de
Acțiuni al OMS pentru Sănătatea Sexuală și Reproductivă.
44. În prezentul Programului, au fost utilizate următoarele definiții extrase din
Legea Nr. 138 din 15 iunie 2012, privind Sănătatea Reproducerii:
a) sănătatea reproducerii – bunăstare fizică, mentală şi socială în tot ceea ce ţine
de sistemul de reproducere, în toate etapele vieţii umane. Sănătatea reproducerii
implică o viaţă sexuală lipsită de riscuri, posibilitatea persoanelor de a procrea, precum
şi libertatea de a hotărâ când, dacă şi cât de des doresc să procreeze. Sănătatea
reproducerii include dreptul femeilor şi al bărbaţilor de a fi informaţi şi de a avea acces
la metode sigure, eficiente, accesibile şi acceptabile de planificare familială, pe care să
le poată alege singuri, precum şi dreptul de acces la servicii medicale de calitate, ce
permit femeii să parcurgă în siguranţă sarcina şi naşterea;
b) sănătate sexuală este bunăstarea fizică, emoţională, mentală şi socială legată de
sexualitate, nu numai absenţa unei boli, disfuncţii sau infirmităţi. Sănătatea sexuală
implică o abordare pozitivă, a sexualităţii şi relaţiilor sexuale, bazată pe respect,
precum şi posibilitatea de a avea experienţe sexuale în siguranţă, fără coerciţie,
discriminare şi violenţă;
c) drepturile sexuale și reproductive - reprezintă dreptul tuturor cuplurilor şi al
indivizilor de a decide liber şi responsabil asupra numărului de copii pe care îi doresc,
a intervalului dintre sarcini şi momentului când vor să aibă copii, dreptul la folosirea
metodelor de contracepţie, la acces la servicii de calitate de ocrotire a sănătăţii
reproducerii, la informare și educație în acest domeniu, precum şi dreptul la o viață
sexuală satisfacătoare și fără de riscuri;
d) ocrotirea sănătăţii reproducerii - metode, tehnologii şi servicii care contribuie
la stabilirea, păstrarea şi ameliorarea sănătăţii reproducerii prin prevenirea şi
înlăturarea dereglărilor funcţiei reproductive pe parcursul întregii vieţi a omului;
e) contracepţie – metode şi mijloace pentru prevenirea sarcinii nedorite;
f) planificare familială – acţiuni care determină decizia de a avea sau nu copii,
alegerea conştientă a numărului de copii, a intervalului dintre sarcini şi a momentului
naşterii copiilor;

g) infertilitate – incapacitatea unei femei de a concepe sau a unui bărbat de a
induce o sarcină timp de un an de relaţii sexuale regulate, fără utilizarea metodelor de
contracepţie;
h) tehnologii de asistare medicală a reproducerii umane – acte medicale ce
cuprind ansamblul tratamentelor şi procedurilor de inseminare artificială sau de
fertilizare in vitro, de manipulare medicală în laborator a materialului genetic feminin
şi masculin în scopul fecundării artificiale a ovulelor şi implantării acestora;
i) prestator competent – prestatorul medical care demonstrează cunoștințe, abilități,
atitudini și comportamente profesionale în exercitarea sarcinilor care îi revin în
domeniul SSR, în conformitate cu standardele de competență reglementate pentru
poziția și nivelul de îngrijire medicală în care este angajat;
k) sistem de servicii de sănătate centrate pe beneficiari – sistem de servicii de
sănătate incluzând toate nivelurile de asistență, organizat cu scopul de a satisface
nevoile și așteptările celor care îl utilizează, care furnizează servicii relevante, capabile
să răspundă schimbărilor sociale și să aducă mai bune rezultate;
l) avortul in condiții de siguranță - procedura de întrerupere a cursului sarcinii
efectuată de o persoană cu pregătirea medicală necesară și cu respectarea standardelor
naționale și recomandărilor;
m) gama comprehensivă de servicii de sănătate sexuală și reproductivă - lista
completă a serviciilor de sănătate sexuală și reproductivă prestate de o instituție
medicală, în funcție de nivelul de îngrijire medicală din care face parte, conform
normelor metodologice în vigoare.
45. În cadrul Programului, sintagma – „Gama comprehensivă de servicii de
sănătate sexuală și reproductivă „ include servicii din următoarele domenii:
1) planificarea familială;
2) avortul în condiții de siguranță;
3) diagnosticul și tratamentul infertilităţii;
4) asistența mamei și a copilului;
5) prevenirea şi managementul ITS, inclusiv prevenirea transmiterii sexuale și
verticale HIV;
6) profilaxia şi depistarea precoce a cancerelor mamar și genital;
7) servicii din domeniul sexualității, inclusiv managementul disfuncțiilor sexuale;
8) alte afecțiuni ale aparatului reproductiv.
IV. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PROGRAMULUI
46. Scopul Programului: Toată populația Republicii Moldova, indiferent de gen,
vârstă, etnie, mediu de reședință, apartenență religioasă, statut socio-economic de
sănătate și orice alt criteriu, are o stare de sănătate sexuală și reproductivă
satisfăcătoare în toate etapele ciclului vieții.
47. Implementarea Prezentului Program până în aul 2022 prevede realizarea
următoarelor obiective generale și specifice:
1) Obiectiv general 1. Asigurarea accesului echitabil și universal al întregii
populații a Republicii Moldova la gama comprehensivă de servicii de sănătate sexuală
și reproductivă.

a) Obiectiv specific 1.1. Asigurarea prezenței în fiecare localitate a cel puțin unui
prestator competent care oferă gama comprehensivă de servicii de sănătate sexuală și
reproductivă, conform nivelului de asistență medicală (primar, specializat de
ambulatoriu și specializat spitalicesc).
b) Obiectiv specific 1.2. Creșterea accesului grupurilor de populaţie cu nevoi
speciale, inclusiv cele cu dizabilități la gama comprehensivă de servicii de SSR.
c) Obiectiv specific 1.3. Diminuarea nevoii nesatisfăcute în metodele moderne de
contracepție.
2) Obiectiv general 2. Asigurarea calității serviciilor prin prisma respectării
drepturilor SSR şi satisfacerii nevoilor beneficiarilor în instituţiile de toate nivelurile
de asistență medicală prestatoare de servicii de SSR.
a) Obiectiv specific 2.1. Creșterea responsabilității prestatorilor de SSR și a altor
actori ai comunității (social, educațional, societatea civilă, APL) pentru respectarea
drepturilor beneficiarilor și acordarea de servicii centrate pe nevoilor lor specifice.
b) Obiectiv specific 2.2. Creșterea calității serviciilor de SSR prestate de IMSP prin
fortificarea sistemului de audit a calității serviciilor din perspectiva centrării pe nevoile
beneficiarilor.
3) Obiectiv general 3. Creșterea nivelului de educare și informare a populației din
Republica Moldova cu privire la drepturile sexuale și reproductive, la propria sănătate
sexuală și reproductivă și la serviciile disponibile în domeniul SSR.
a) Obiectiv specific 3.1. Asigurarea accesului fiecărei persoane din Republica
Moldova la programe de educație pentru sănătate inclusiv educația pentru sănătatea
sexuală și reproductivă, adaptate în funcție de vârstă și necesităților specifice ale
grupurilor vulnerabile inclusiv ale persoanelor cu dizabilități, implementate în
instituțiile de învățământ prin curicula obligatorie și în comunitate.
b) Obiectiv specific 3.2. Fortificarea rolului IMSP în informarea și educarea
populației și beneficiarilor în SSR.
c) Obiectiv specific 3.3. Consolidarea rolului mass media în promovarea
drepturilor și serviciilor de sănătăte sexuală și reproductivă.
4) Obiectiv general 4. Îmbunătățirea mecanismului de coordonare și monitorizare
în domeniul drepturilor și sănătății sexuale și reproductive.
a) Obiectiv specific 4.1. Asigurarea coordonării implementării Programului la
nivel național.
b) Obiectiv specific 4.2. Asigurarea coordonării implementării Programului la nivel
local.
c) Obiectiv specific 4.3. Fortificarea sistemului de colectare și analiză a datelor în
SSR pentru luarea deciziilor bazate pe dovezi în domeniul SSR.
V. ACȚIUNI CE URMEAZĂ A FI ÎNTREPRINSE PENTRU ATINGEREA
OBIECTIVELOR
48. Până în anul 2022 se vor depune eforturi considerabile în vederea atingerii
obiectivelor prezentului Program prin implicarea activă a tuturor actorilor în acțiuni de
sisținere, ameliorare și promovare a sănătății sexuale și reproductive în Republica
Moldova și respectarea drepturilor sexuale și reproductive a cetățenilor.

49. Pentru a asigurara prezența în fiecare localitate a cel puțin unui prestator
competent care oferă gama comprehensivă de servicii de sănătate sexuală și
reproductivă, conform nivelului de asistență medicală (primar, specializat de
ambulatoriu și specializat spitalicesc) este necesar:
1) Asigurarea prezenței prestatorilor competenți pentru acordarea accesului la
gama comprehensivă de servicii de SSR în toate localitățile din Republica Moldova.
2) Formarea competențelor prestatorilor de servicii SSR de la toate nivelurile de
asistență medicală pentru furnizarea de servicii de sănătate sexuală și reproductivă, în
conformitate cu lista de servicii stabilite în anexa 2 din prezentul Program.
50. Pentru creșterea accesului grupurilor de populaţie cu nevoi speciale la gama
comprehensivă de servicii de SSR se vor întreprinde utmătoarele acțiuni:
1) Determinarea categoriilor de grupuri vulnerabile și cu nevoi speciale și al
nivelului de acces la servicii de SSR.
2) Fortificarea mecanismelor de cooperare intersectorială pentru creșterea
accesului grupurilor vulnerabile și cu nevoi speciale, inclusiv persoanele cu
dizabilități, victimele violenței fizice, sexuale și psihologice la servicii de SSR.
3) Fortificarea capacitaților naționale de pregătire si răspuns la necesitățile privind
sănătatea sexuala si reproductivă în cazul situațiilor de urgență și crize cu implicații
umanitare.
51. Diminuarea nevoii nesatisfăcute în metodele moderne de contracepție va fi
atinsă prin:
1) Asigurarea accesului populației la contraceptive moderne, cu o atenție specială
acordată grupurilor de populaţie vulnerabile și cu nevoi speciale, inclusiv cele cu
dizabilități.
52. Creșterea responsabilității prestatorilor de SSR și a altor actori ai comunității
(social, educațional, societatea civilă, APL) pentru respectarea drepturilor
beneficiarilor și acordarea de servicii centrate pe nevoilor lor specifice este posibilă
prin:
1) Revizuirea sistemului de evaluare şi autoevaluare a instituțiilor care prestează
servicii de SSR în vederea asigurării respectării drepturilor beneficiarilor și a centrării
serviciilor pe nevoile lor specifice.
2) Dezvoltarea și implementarea instrumentelor mai eficiente de monitorizare a
respectarii drepturilor SSR a beneficiarilor.
53. Pentru Creșterea calității serviciilor de SSR prestate de IMSP prin fortificarea
sistemului de audit a calității serviciilor din perspectiva centrării pe nevoile
beneficiarilor este necesar:
1) Dezvoltarea sistemului de audit a calității serviciilor de SSR.
54. Asigurarea accesului fiecărei persoane din Republica Moldova la programe de
educație pentru sănătate inclusiv educația pentru sănătatea sexuală și reproductivă,
adaptate în funcție de vârstă și necesităților specifice ale grupurilor vulnerabile
inclusiv ale persoanelor cu dizabilități, implementate în instituțiile de învățământ prin
curicula obligatorie și în comunitate va fi realizat prin:
1) Implementarea curriculum-ului de educație pentru sănătate inclusiv educația
pentru sănătatea sexuală și reproductivă, în instituțiile de învățământ de toate nivelurile
în conformitate cu standardele internaționale privind educația sexuală cuprinzătoare.

2) Crearea platformei participative care pledează pentru un suport sporit în
susținerea serviciilor de sănătate și educație cuprinzătoare pentru tineri privind DSSR
inclusiv pentru grupurile cheie ale populației și implementarea activităților de
informare și educație sexuală comprehensivă în comunitate.
55. Pentru fortificarea rolului IMSP în informarea și educarea populației și
beneficiarilor în SSR este necesar:
1) Asigurarea de către IMSP a beneficiarilor cu informații de SSR la orice punct de
contact cu prestatorii de SSR.
56. Consolidarea rolului mass media în promovarea drepturilor și serviciilor de
sănătăte sexuală și reproductivă prin:
1) Organizarea campaniilor de comunicare sistematice, durabile pentru promovarea
SSR și care abordează problemele privind educația tinerilor cu referire la drepturile și
sănătatea sexuală și reproductivă.
57. Asigurarea coordonării implementării Programului la nivel național va fi
organizată prin:
1) Crearea Comitetului de coordonare interministerial și intersectorial în domeniul
Sănătății și Drepturilor Sexuale și Reproductive.
2) Desemnarea IMSP IMC în calitate de Unitate de Coordonare și monitorizare a
implementării Programului.
3) Coordonarea și monitorizarea continuă a Programului de către Unitatea de
coordonare
58. Asigurarea coordonării implementării Programului la nivel local va fi realizată
prin:
1) Atribuirea funcției de coordonare organizator-metodică pentru toate instituțiile
de AMP din teritoriul deservit, Centrelor de Sănătate de nivel raional.
59. Fortificarea sistemului de colectare și analiză a datelor în SSR pentru luarea
deciziilor bazate pe dovezi în domeniul SSR prin:
1) Fortificarea capacităților Centrului Național de Management în Sănătate în
colectarea și analiza datelor în domeniul SSR.
2) Realizarea studiilor și analizelor situaționale periodice în domeniul SDSR.
VI. ETAPELE ȘI TERMENELE DE IMPLEMENTARE
60. Prezentul Program reprezintă un document de politici publice pe un termen de
5 ani, care este elaborat şi urmează să fie implementat pentru a îmbunătăţi sănătatea
sexuală și reproductivă a populaţiei și respectarea drepturilor persoanelor în acest
domeniu.
61. Implementarea Programului se va desfăşura în perioada anilor 2018-2022, în
baza Planului de acţiuni care determină clar termenele de referinţă.
VII. RESPONSABILI PENTRU IMPLEMENTARE
62. Responsabilitatea privind coordonarea generală a implementării Programului
revine Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
63. Autoritățilea responsabile de implementarea prezentului Program sunt:
Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Educaţiei, Culturii și

Cercetării, în parteneriat cu, Ministerul Finanţelor, Compania Naţională de Asigurări
în Medicină, Biroul Național de Statistică, Universitatea de Stat de Medicină şi
Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Centrul de excelență în Medicină și Farmacie „Raisa
Pacalo”, autorităţile administraţiilor publice locale şi organizaţiile societăţii civile,
asociaţiile de profesionişti, mass-media, agenții economici etc. Autoritățile
responsabile pentru fiecre activitate în parte sunt specificate în Planul de acțiuni.
64. În procesul de implementare a prezentului Program, autorităţile responsabile
vor colabora cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu organizaţii
neguvernamentale, precum şi cu partenerii internaţionali de dezvoltare.
VIII. ESTIMAREA GENERALĂ A COSTURILOR PENTRU
FINANȚAREA REALIZĂRII ACȚIUNILOR PRIVIND
IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI
65. Estimarea generală a costurilor pentru realizarea Planului de acţiuni privind
implementarea prezentului Program a fost efectuată în baza celor mai relevante acțiuni
din punctul de vedere al cost-beneficiului pentru realizarea scopului şi obiectivelor
Programului.
66. Instrumentele și sursele de finanțare a acțiunilor de implementare a prezentului
Program sunt divizate în două categorii: interne și externe. Sursele interne de finanțare
sunt reprezentate, de alocările pentru acest domeniu prevăzute în bugetul de stat pe
anul respectiv și din fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală. Finanțarea
externă constă din asistența tehnică, inclusiv granturi, acordată de organismele
internaționale și de donatori.
67. Evaluarea suportului financiar pentru realizarea acțiunilor incluse în Planul de
acțiuni se va face anual, cu înaintarea propunerilor precizate în proiectul anual al
bugetului public național pentru sănătate, respectând limitele cadrului de cheltuieli în
vigoare.
68. Costul estimativ al prezentului Program este detaliat pentru fiecare an în
funcție de sursa de finanțare, în conformitate cu activitățile Programului, și este
specificat în anexa 2 la Hotărîrea Guvernului.
IX. REZULTATE SCONTATE
69. Se preconizează obținerea următoarelor rezultate, până în anul 2022:
1) asigurarea accesului echitabil și universal al întregii populații a Republicii
Moldova la gama comprehensivă de servicii de sănătate sexuală și reproductivă;
2) asigurarea calității serviciilor prin prisma respectării drepturilor SSR şi
satisfacerii nevoilor beneficiarilor în instituţiile de toate nivelurile de asistență
medicală prestatoare de servicii de SSR;
3) creșterea nivelului de educare și informare a populației din Republica Moldova
cu privire la propria sănătate sexuală și reproductivă și la serviciile disponibile în
domeniul SSR;
4) îmbunătățirea mecanismului de coordonare și monitorizare în domeniul
drepturilor și sănătății sexuale și reproductive.

70. Rezultatele scontate în urma implementării prezentului Program vor fi corelate
cu indicatorii-țintă naționali privind sănătatea sexuală și reproductivă și cu Obiectivele
Agendei ONU de Dezvoltare Durabilă 2030.
X. INDICATORII DE PROGRES ȘI PERFORMANȚĂ
71. Indicatorii Programului vor fi raportaţi anual, cu excepția celor care sunt
calculați în baza studiilor periodice, o dată la 5 ani. Principiul de bază pentru
calcularea indicatorilor va fi concentrarea pe „măsurarea progresului” privind
obiectivele și rezultatele Programului. Indicatorii de progres şi performanţă sunt
menţionaţi în anexă 1.
XI. PROCEDURI DE MONITORIZARE, EVALUARE ȘI RAPORTARE
72. Programul include o mare complexitate de intervenții și acțiuni care, pentru a
atinge obiectivele propuse, necesită o coordonare eficientă. Coordonarea procesului de
implementare a prezentului Program va fi realizată de Comitetului Național
Coordonator în domeniul Sănătății și Drepturilor Sexuale și Reproductive.
73. Monitorizarea și evaluarea Programului va avea un caracter sistemic și
continuu, incluzând colectarea, prelucrarea și analiza datelor, identificarea lacunelor și
situațiilor neprevăzute care ar pune în pericol atingerea rezultatelor scontate. La
necesitate, conținutul și forma acțiunilor planificate vor fi ajustate pentru a respecta
rigorile înaitate. Monitorizarea progresului în realizarea obiectivelor stipulate în
Program va fi efectuată în baza indicatorilor de monitorizare și evaluare din anexa 1 și
a indicatorilor de impact din Tabelul 1, de Unitatea de Coordonare, identificată de
către Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale.
74. Activitatea de evaluare a Programului se va desfăşura pe parcursul întregii
perioade de implementare şi va include elaborarea, în baza indicatorilor de
monitorizare, a rapoartelor anuale de progres, raportul de evaluare la mijloc de termen
şi a raportului final de evaluare a Programului. Rapoartele de monitorizare și de
evaluare vor fi examinate în cadrul ședințelor Comitetului Național Coordonator în
domeniul Sănătății și Drepturilor Sexuale și Reproductive.
75. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va prezenta Guvernului, până
la 1 aprilie, rapoarte generalizate de monitorizare pe anul precedent, care, pe lângă
acțiunile întreprinse și rezultatele obținute, vor conține informații despre resursele
utilizate pentru implementarea Programului.
76. În scopul asigurării transparenţei procesului de implementare a Programului,
rapoartele anuale de progres, raportul de evaluare la mijloc de termen, precum şi
raportul final de evaluare vor fi prezentate public şi vor fi publicate pe pagina web a
Ministerului Sănătăţii Muncii și Protecției Sociale și a Unității de Coordonare

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.
din
2018

PLANUL DE ACȚIUNI
Programul național în sănătate și drepturile sexuale și reproductive
pentru anii 2018-2022

Obiectiv general 1. Asigurarea accesului echitabil și universal al întregii populații a Republicii Moldova la gama comprehensivă de servicii de sănătate sexuală și reproductivă.
Obiectiv specific 1.1. Asigurarea prezenței în fiecare localitate a cel puțin unui prestator competent care oferă gama comprehensivă de servicii de sănătate sexuală și reproductivă,
conform nivelului de asistență medicală (primar, specializat de ambulatoriu și specializat spitalicesc).
Intervenții

Acțiuni întreprinse pentru realizarea obiectivelor

Termeni de
realizare a
acțiunilor

Costuri

Responsabili
pentru
implementare

Parteneri de
implementare

Indicatorii de
progres

1.1.1 Asigurarea
prezenței
prestatorilor
competenți pentru
acordarea accesului
la gama
comprehensivă de
servicii de SSR în
toate localitățile din
Republica Moldova.

a) Cartografierea instituțiilor prestatoare de servicii în domeniul SSR
cu scopul determinării disponibilității resurselor (umane, echipament
și consumabile) și a spectrului de servicii în comparație cu
standardele de asigurare a populației cu cadre medicale și echipament
și elaborarea recomandărilor.

2018

100000

MSMPS

Unitatea de
Coordonare/
IMSP IMC,
CNMS

b) Revizuirea și ajustarea cadrului normativ și a standardelor de
dotare cu echipament și asigurarea cu cadre pentru prestarea
serviciilor SSR la nivel de AMP.
c) Asigurarea mecanismelor necesare pentru prestarea serviciilor
comprehensive de SSR, conform standardelor revizuite de echipare și
înzestrare cu cadre și consumabile, inclusiv cele financiare.

2018

9000

MSMPS

-

2018

0.00

MSMPS

CNAM

1. Ponderea
instituțiilor
medicale la nivel de
AMP care prestează
gama completă de
servicii SSR,
conform normelor
metodologice
ajustate în baza
Programului.

d) Revizuirea anuală a normelor metodologice de aplicare a
Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală prin
completarea listei de servicii SSR la nivel de AMP conform listei din
Anexa 3 al acestui Program.
e) Monitorizarea periodică a asigurării acoperirii teritoriale cu
servicii de SSR.

2018-2022
(anual)

0.00

MSMPS

CNAM

2018-2022

97200

MSMPS

a) Evaluarea cunoștințelor și abilităților practice ale prestatorilor de
servicii
SSR
în
funcție
de
standardele
și
ghidurile/protocoalele/algoritmii de conduită aprobați în vederea
identificării nevoilor de instruire.
b) Adaptarea ghidurilor /dezvoltarea protocoalelor, privind prestarea
serviciilor comprehensive de SSR în baza medicinei bazate pe
dovezi.

2018-2019

26100

MSMPS

Unitatea de
Coordonare/
IMSP IMC,
CNMS
Unitatea de
Coordonare/
IMSP IMC

2019-2020

90000

MSMPS

1.1.2 Formarea
competențelor
prestatorilor de
servicii SSR de la
toate nivelurile de
asistență medicală
pentru furnizarea de

(anual)

Unitatea de
Coordonare/
IMSP IMC
CNMS

2. Gradul de
corespundere a
curriculelor pentru
medici de familie si
asistenți medicali cu
prevederile
protocoalelor noi în
SSR dezvoltate și
aprobate.
3. Numărul de
protocoale clinice și
standarde
elaborate/revizuite/a
daptate în domeniul
sănătății sexuale și

servicii de sănătate
sexuală și
reproductivă, în
conformitate cu lista
de servicii stabilite în
Anexa 3 din
prezentul Program.

c) Elaborarea mecanismului de integrare a prevederilor ghidurilor,
standardelor și protocoalelor aprobate în programele de formare
profesională la toate nivelurile.
d) Armonizarea programelor de instruire din instituțiile de pregătire a
cadrelor medicale de la toate nivelurile – colegial, universitar,
postuniversitar, și de instruire medicală continuă în funcție de nevoile
de instruire identificate și în conformitate cu prevederile standardelor
și ghidurilor/ protocoalelor aprobate cu includerea componentelor
privind drepturile sexuale și reproductive.
e) Realizarea instruirilor personalului medical din cadrul AMP
(medici de familie și asistenți medicali) în baza ghidurilor și a
curriculei actualizate în domeniul SSR

2019

9000

MSMPS

USMF, CNMF,
CEMCPMFSM

2019-2021

50400

MSMPS

USMF, CNMF,
CEMCPMFSM

2019-2022

3641692

MSMPS

USMF, CNMF,
CEMCPMFSM,
CIDSR

reproductive
(prevenirea
cancerului cervical,
planificarea
familială,
prevenirea violenței
violență în bază de
gen, inclusiv
violența în familie).

f) Includerea competențelor privind prestarea de servicii SSR în
2019
0.00
MSMPS
CNAM,
Sistemul Național de evaluare a performanțelor personalului medical
CNEAS, CNMS
și al sistemului de remunerare.
g) Elaborarea și implementarea de către managerii instituțiilor
2018-2022
0.00
MSMPS
IMSP, CNAM
medicale a planurilor anuale de dezvoltare a competențelor
(anual)
personalului medical din cadrul instituției în domeniul SSR cu
alocarea mijloacelor financiare din cadrul bugetului instituției în
acest scop.
h) Instituționalizarea sistemului de instruire la distanță (platforma de
2019
100800
MSMPS
USMF, CIDSR,
instruire în contracepție VIC și altele) ca parte competentă a educației
CNMF,
medicale continue, la fel și sistemului de instruire prin intermediul
CEMCPMFSM
mentoratului la locul de muncă.
Obiectivul 1.2. Creșterea accesului grupurilor de populație cu nevoi speciale, inclusiv cele cu dizabilități la gama comprehensivă de servicii de SSR.
Intervenții

Acțiuni întreprinse pentru realizarea obiectivelor

Termeni de
realizare a
acțiunilor

Costuri

Responsabili
pentru
implementare

Parteneri de
implementare

Indicatori de
progres

1.2.1 Determinarea
categoriilor de
grupuri vulnerabile și
cu nevoi speciale,
inclusiv cele cu
dizabilități și al
nivelului de acces la
servicii de SSR.

a) Cartografierea grupurilor de populaţie vulnerabile și cu nevoi
speciale, inclusiv cele cu dizabilități de către instituțiile de AMP în
colaborare cu APL cu determinarea ponderii acestor grupuri în
populația înregistrată pe lista medicului de familie.
b) Evaluarea accesului grupurilor de populaţie vulnerabile și cu nevoi
speciale, inclusiv cele cu dizabilități la gama comprehensivă de
servicii SSR prestate de instituțiile de AMP și identificarea
disparităților de acces ale acestor grupuri în comparație cu accesul

2018-2019

0.00

MSMPS

Unitatea de
Coordonare/
IMSP IMC

2018-2019

400000

MSMPS

Unitatea de
Coordonare/
IMSP IMC

1. Ponderea
gravidelor din
grupurile de
populație
vulnerabile și cu
nevoi speciale care
au primit gama
completă de

populației generale, dintre urban și rural.

1.2.2 Fortificarea
mecanismelor de
cooperare
intersectorială pentru
creșterea accesului
grupurilor
vulnerabile și cu
nevoi speciale,
inclusiv persoanele
cu dizabilități,
victimele violenței
fizice, sexuale și
psihologice la
servicii de SSR.
1.2.3 Fortificarea
capacitaților
naționale de pregătire
si răspuns la
necesitățile privind
sănătatea sexuala și
reproductivă în cazul
situațiilor de urgență
și crize cu implicații
umanitare.

îngrijire antenatală.

c) Efectuarea studiului pentru determinarea magnitudinii infertilității
în Republica Moldova și introducerea acestui indicator în sistemul
statistic de sănătate.

2020

400000

MSMPS

d) Adaptarea sistemului de monitorizare și evaluare prin creșterea
nivelului de dezagregare a datelor necesar pentru asigura
monitorizarea accesului la servicii al grupurilor vulnerabile cu nevoi
speciale, inclusiv cele cu dizabilități identificate.
a) Împuternicirea echipelor multidisciplinare existente, coordonate de
asistența medicală primară, la nivel local, în vederea implicării în
soluționarea problemelor grupurilor vulnerabile și cu nevoi speciale,
inclusiv cele cu dizabilități, în mod special a celor de acces la servicii
SSR..

2019-2020

0.00

MSMPS

2018-2020

0.00

MSMPS

b) Cartografierea organizațiilor non guvernamentale care lucrează cu
grupuri de populație vulnerabile și cu nevoi speciale, inclusiv cele cu
dizabilități și fortificarea capacității acestora pentru oferirea
informațiilor și serviciilor de SSR și /sau referirea la instituții
medicale.

2018-2019

a) Realizarea seminarelor integrate de instruire a prestatorilor de
asistență medicală primară privind Pachetul Inițial Minim de Servicii
de Sănătate Sexuală și Reproductivă în Situații de Criză, Setul de
Instrumente privind Sănătatea Sexuală și Reproductivă a
Adolescenților în Situații de Criză Umanitară și Ghidurile privind
Intervențiile în cazurile de Violență în Bază de Gen în contextul
Situațiilor de Criză Umanitară.
b) Elaborarea Planurilor Anuale de Acțiuni privind asigurarea
Pachetului Inițial Minim de Servicii de Sănătate Sexuală și
Reproductivă în Situații de Criză (PIMS), bazate pe rezultatele
evaluării gradului de pregătire a țării pentru oferirea PIMS, realizate
în anul 2017.

2018-2019

Anual

422280

50840

0.00

MSMPS

MSMPS

MSMPS

Unitatea de
Coordonare/
IMSP IMC,
CIDSR
CNMS, CNAM,
BNS

APL, ONG-ri

Unitatea de
Coordonare/
IMSP IMC,
ONG-ri

Unitatea de
Coordonare/
IMSP IMC,
CIDSR

IMSP IMC,
CIDSR

2. Proporția
populației feminine
cu vârsta cuprinsă
între 9 și 13 ani care
a primit schema
completă de
vaccinare anti HPV
aprobată de
Ministerul
Sănătății, Muncii și
Protecției Sociale
3. Proporția de
instituții medicale,
prestatoare de
servicii de
întrerupere de
sarcină, care oferă
servicii de avort în
siguranță (exclusiv
AVM, AEM, AM).
4. Proporția de
instituții din cadrul
AMP care oferă
servicii de
diagnostic și
tratament sindromal
pentru ITS
simptomatic.
5. Nevoia
nesatisfăcută în
servicii specializate
de fertilizare.
6. Ponderea
instituțiilor din

c) Elaborarea și promovarea integrării în documentele de politici
naționale privind gestionarea riscurilor și a situațiilor de criză si
dezastre a prevederilor privind acordarea Pachetului Inițial Minim de
Servicii de Sănătate Sexuală și Reproductivă în Situații de Criză,
inclusiv a măsurilor de pregătire și răspuns la necesitățile privind
sănătatea sexuală și reproductivă a adolescenților în situații de criză,
la fel și intervențiile în cazurile de Violență în Bază de Gen în
contextul Situațiilor de Criză Umanitară”.

2019

3000

MSMPS

IMSP IMC,
CIDSR

cadrul AMP
personalul cărora a
fost instruit cu
referire la PIMS,
Setul de
Instrumente privind
SSR a
Adolescenților în
Situații de Criză
Umanitară și
Ghidurile privind
Intervenția în
cazurile de Violența
în Bază de Gen în
contextul Situațiilor
de Criză Umanitară.
7. Planuri Anuale
de Acțiuni privind
asigurarea
Pachetului Inițial
Minim de SSR în
Situații de Criză
elaborate și
aprobate
8. Documentele de
politici naționale
privind gestionarea
riscurilor si a
situațiilor de criza si
dezastre includ
prevederi privind
măsurile de
pregătire și răspuns
la necesitățile
privind SSR a
femeilor,
adolescenților și

tinerilor în situații
de criză, inclusiv
privind serviciile de
asistență a
supraviețuitorilor
violenței sexuale în
situații de criză.
Obiectivul 1.3 Diminuarea nevoii nesatisfăcute în metodele moderne de contracepție.
Intervenții

Acțiuni întreprinse pentru realizarea obiectivelor

Termeni de
realizare a
acțiunilor

Costuri

Responsabili
pentru
implementare

Parteneri de
implementare

Indicatori de
progres

1.3.1 Asigurarea
accesului populației
la contraceptive
moderne, cu o atenție
specială acordată
grupurilor de
populaţie vulnerabile
și cu nevoi speciale,
inclusiv cele cu
dizabilități.

a) Eficientizarea sistemului de procurări (inclusiv cu posibilitatea
procurării de pe platforma internațională UNFPA) și distribuție a
contraceptivelor moderne.
b) Procurarea centralizată a contraceptivelor moderne (contraceptive
orale, contraceptive de barieră, contraceptive de urgență, dispozitive
intrauterine, injectabile etc) pentru distribuire grupurilor vulnerabile,
cu nevoi speciale, celor cu dizabilități, inclusiv a celor care sunt în
instituțiile rezidențiale.
c) Lărgirea spectrului de mijloace moderne de contracepție
(injectabile, implanturi, etc) prin înregistrarea acestora în țară.

2018-2019

6000

MSMPS

CAPCS

2018-2022

30 000 000

MSMPS

CAPCS

2018-2019

0.00

MSMPS

d) Efectuarea analizei privind segmentarea totală de piață în
asigurarea cu contraceptive.

2018

400000

MSMPS

e) Includerea contraceptivelor în lista medicamentelor compensate.
e) Elaborarea protocolului standartizat în serviciile de PF pentru
AMP, în baza prevederilor ghidurilor internaționale.

2019-2020
2018-2019

0.00
29700

MSMPS
MSMPS

f) Includerea componentei de planificare familială la toate nivelurile
de învățământ medical.

2018-2019

0.00

MSMPS

g) Includerea PF în lista indicatorilor de performanță la nivel de
AMP.

2018

0.00

MSMPS

AMDM,
agenți
economici
Unitatea de
Coordonare/
IMSP IMC,
CIDSR
CNAM
CNMS,
USMF,
CIDSR
USMF,
CNMF,
CIDSR
CNAM

1.Rata populației
din grupurile
vulnerabile și cu
nevoi speciale, care
au acces la
contraceptive
moderne, conform
necesităților
estimate (stipulate
în actele
normative).
2. Ponderea
instituțiilor de AMP
care oferă cel puțin
5 metode moderne
de contracepție.
3. Procentul
instituțiilor din
cadrul asistenței
medicale primare,
care utilizează
sistemul informatic
de management
logistic pentru

prognozarea și
monitorizarea
mijloacelor
moderne de
contracepție.
4. Ponderea
instituțiilor din
cadrul AMP care nu
au înregistrat în
ultimele 6 luni
epuizarea completă
a stocurilor pentru
cel puțin trei tipuri
de mijloace
moderne de
contracepție.
5. Rata avorturilor
la cerere.
6. Ponderea
femeilor de vârstă
reproductivă (15-49
ani) care și-au
satisfăcut
necesitățile în
materie de
planificare familială
cu ajutorul
metodelor moderne
de contracepție.
7. Rata prevalenței
utilizării metodelor
moderne de
contracepție în
rândul femeilor cu

vârsta cuprinsă între
15-49 ani
8. Prevalența
utilizării metodelor
contraceptive
dezagregat pe
metode de
contracepție și
caracteristici ale
utilizatorilor
(categorii de vârstă,
urban/rural, nivel de
educație, număr de
copii, statut
economic, tip de
dizabilitate, etnie,
etc)
9. Rata natalității în
rândul
adolescenților, la
1000 de fete de
vârstă 10-14 ani
(dezagregat pe
grupele de vârstă
10-14 ani 15-19 ani;
ani și în funcție de
mediul urban/rural)
Obiectiv general 2. Asigurarea calității serviciilor prin prisma respectării drepturilor SSR şi satisfacerii nevoilor beneficiarilor în instituțiile de toate nivelurile de asistență
medicală prestatoare de servicii SSR.
Obiectivul 2.1. Creșterea responsabilității prestatorilor de SSR și a altor actori ai comunității (social, educațional, societatea civilă, APL) pentru respectarea drepturilor beneficiarilor și
acordarea de servicii centrate pe nevoilor lor specifice.
Intervenții

Acțiuni întreprinse pentru realizarea obiectivelor

Termeni de
realizare a
acțiunilor

Costuri

Responsabili
pentru
implementare

Parteneri de
implementare

Indicatori de
progres

2.1.1. Revizuirea
sistemului de
evaluare şi
autoevaluare a
instituțiilor care
prestează servicii de
SSR în vederea
asigurării respectării
drepturilor
beneficiarilor și a
centrării serviciilor
pe nevoile lor
specifice.

2.1.2 Dezvoltarea și
implementarea
instrumentelor mai
eficiente de
monitorizare a
respectării
drepturilor SSR a
beneficiarilor.

a) Actualizarea standardelor de evaluare și acreditare a IMSP în
vederea includerii criteriilor referitoare la respectarea drepturilor
sexuale și reproductive a beneficiarilor şi acordarea de servicii
adaptate nevoilor lor specifice, indiferent de vârstă, gen, dizabilitate
şi alte criterii de vulnerabilitate.
b) Actualizarea chestionarului de autoevaluare a IMSP cu includerea
criteriilor referitoare la respectarea drepturilor sexuale și reproductive
a beneficiarilor.

2019

4500

MSMPS

CNEAS,
CNMS,
Unitatea de
Coordonare/
IMSP IMC

2018

0.00

MSMPS

CNEAS,
CNMS,
Unitatea de
Coordonare/
IMSP IMC
CNAM,
Unitatea de
Coordonare/
IMSP IMC
IMSP, ONGri, instituțiile
private
IMSP,CNEAS
CNMS,
CNAM
CNEAS,
CNMS,
Unitatea de
Coordonare/
IMSP IMC
Avocatul
Poporului
Unitatea de
Coordonare/
IMSP IMC ,
ONG-ri
Unitatea de
Coordonare/
IMSP IMC
Unitatea de
Coordonare/
IMSP IMC,
CIDSR

c) Introducerea indicatorului de satisfacție a beneficiarului privind
serviciile SSR în lista indicatorilor de performanță în cadrul
sistemului de asigurări obligatorii de sănătate.

2019

25200

MSMPS

d) Asigurarea autoevaluării periodice a prestatorilor de servicii de
SSR și a instituțiilor care furnizează servicii de SSR.

2018-2022
(anual)

0.00

MSMPS

e) Elaborarea și implementarea unor planuri anuale de acțiuni pentru
soluționarea lacunelor în respectarea drepturilor sexuale și
reproductive a beneficiarilor în cadrul IMSP.
a) Stabilirea și publicarea clasamentului IMSP prestatoare de servicii
de SSR în urma rezultatelor procesului de evaluare şi autoevaluare a
calității serviciilor de SSR.

2018-2022
(anual)

0.00

MSMPS

2018-2019

3000

MSMPS

b) Monitorizarea respectării drepturilor sexuale și reproductive de
către Avocatul Poporului (ombudsman).
c) Dezvoltarea și implementarea soluțiilor inovative, pentru sesizarea
și raportarea de către beneficiari a calității serviciilor de SSR și
încălcarea drepturilor sexuale și reproductive.

2018-2022

0.00

MSMPS

2018-2022

25200

MSMPS

d) Includerea drepturilor sexuale și reproductive în Codul Sănătății
RM.

2018

0.00

MSMPS

e) Publicarea și distribuirea ghidului practic privind drepturile
sexuale și reproductive pentru IMSP și a materialelor informative
pentru populația generală.

2019-2022

315200

MSMPS

1. Rata instituțiilor
care îndeplinesc
standardele privind
asigurarea
drepturilor în SSR,
diferențiat pe
niveluri de asistență
medicală.
2. Ponderea IMSP
care şi-au
autoevaluat nivelul
de conformitate a
serviciilor în SSR
cu standardardele
privind asigurarea
drepturilor în SSR.
3. Existența
prevederilor legale
și de reglementare
care garantează
expres respectarea
drepturilor omului
la informare,
educare și serviciiîn
SSR.
4. % de plangeri din
partea beneficiarilor
legate de incalcarea
drepturilor SSR
care au fost adresate
la Ministerul
Sănătății, Muncii și
protecției Sociale și
Avocatul Poporului
și au fost pozitiv
soluționate.

Obiectivul 2.2. Creșterea calității serviciilor de SSR prestate de IMSP prin fortificarea sistemului de audit a calității serviciilor din perspectiva centrării pe nevoile beneficiarilor.
Intervenții
Acțiuni întreprinse pentru realizarea obiectivelor
Termeni de
Costuri
Responsabili
Parteneri de
Indicatori de
realizare a
pentru
implementare
progres

2.2.1
Dezvoltarea
sistemului de
audit a
calității
serviciilor de
SSR.

a) Elaborarea indicatorilor utilizați în monitorizarea și evaluarea calității
serviciilor de SSR, a surselor de colectare și a periodicității.

acțiunilor
2018-2019

0.00

implementare
MSMPS

Unitatea de
Coordonare/
IMSP IMC,
CNEAS,
CNMS
CNAM,
Unitatea de
Coordonare/
IMSP IMC

1. Mecanismul
comun de
monitorizare a
calității serviciilor
SSR între CNAM,
CNEAS, CNMS și
b) Elaborarea unui mecanism comun de monitorizare a calității serviciilor
2019
9000
MSMPS
Instituția
SSR în vederea utilizării acestuia de către CNAM, CNEAS, CNMS și
Coordonatoare
Instituția Coordonatoare a implementării Programului Național în scopul
implementat și
eficientizării resurselor pentru monitorizare.
funcțional.
Obiectiv general 3. Creșterea nivelului de educare și informare a populației din Republica Moldova cu privire la drepturile sexuale și reproductive, la propria sănătate sexuală
și reproductivă și la serviciile disponibile în domeniul SSR.
Obiectiv specific 3.1 Asigurarea accesului fiecărei persoane din Republica Moldova la programe de educație pentru sănătate inclusiv educația pentru sănătatea sexuală și reproductivă,
adaptate în funcție de vârstă și necesităților specifice ale grupurilor vulnerabile inclusiv ale persoanelor cu dizabilități, implementate în instituțiile de învățământ prin curicula obligatorie
și în comunitate.
Intervenții
Acțiuni întreprinse pentru realizarea obiectivelor
Termeni de
Costuri
Responsabili
Parteneri de
Indicatori de
realizare a
pentru
implementare
progres
acțiunilor
implementare
3.1.1 Implementarea
a) Dezvoltarea unui cadru de competențe în educație pentru sănătate
2018-2019
9000
MECC,
Unitatea de
1. Rata femeilor si
curriculum-ului de
inclusiv educația pentru sănătatea sexuală și reproductivă, pentru
MSMPS
Coordonare/
barbatilor tineri de
educație pentru
copii și adolescenți de vârstă școlară.
IMSP IMC
vârsta 15-24 ani
sănătate inclusiv
CSPT Neovita care au cunostinte
educația pentru
de bază despre
b) Ajustarea curriculum–ului de pregătire a cadrelor didactice prin
2019-2020
4500
MECC,
Unitatea de
MSMPS
Coordonare/
sănătatea sexuală și
SSDR, inclusiv
includerea modulului de educație pentru sănătate, inclusiv educația
IMSP IMC,
reproductivă, în
despre HIV/SIDA .
pentru sănătatea sexuală și reproductivă, în cadrul instituțiilor
CSPT Neovita
instituțiile de
pedagogice de învățământ, inclusiv de formare continuă.
învățământ de toate
2. Rata instituțiilor
c) Revizuirea curriculum-ului instituțiilor de învățământ școlar cu
2019-2020
4500
MSMPS,
Unitatea de
nivelurile în
școlare în care se
includerea modulului de educație pentru sănătate inclusiv educația
MECC
Coordonare/
conformitate cu
predă educația
pentru sănătatea sexuală și reproductivă
adaptată vârstei și
IMSP IMC,
standardele
necesităților specifice ale grupurilor vulnerabile, inclusiv ale
CSPT Neovita pentru sănătate,
internaționale privind persoanelor cu dizabilități.
inclusiv educația
educația sexuală
pentru sănătatea
d) Organizarea atelierelor de pregătire a formatorilor în educație
2019-2021
1712037
MECC,
Unitatea de
cuprinzătoare.
sexuală și
pentru sănătate, inclusiv educația pentru sănătatea sexuală și
MSMPS
Coordonare/
reproductivă în
reproductivă, pentru cadrele didactice pentru fiecare regiune.
IMSP IMC,
CSPT Neovita conformitate cu
e) Instruirea cadrelor didactice care activează în instituțiile de
2019-2022
0.00
MECC,
Universitățile standardele
internaționale
învățământ de către formatorii pregătiți în domeniul educației pentru
MSMPS
pedagogice
privind educația
sănătate, inclusiv educația pentru sănătatea sexuală și reproductivă.

f) Monitorizarea și evaluarea continuă calității implementării
curriculum-ului de educație pentru sănătate, inclusiv educația pentru
sănătatea sexuală și reproductivă în cadrul instituțiilor de învățământ.

3.1.2 Crearea
platformei
participative care
pledează pentru un
suport sporit în
susținerea serviciilor
de sănătate și
educație
cuprinzătoare pentru
tineri privind DSSR
inclusiv pentru
grupurile cheie ale
populației și
implementarea
activităților de
informare și educație
sexuală
comprehensivă în
comunitate.

2021-2022

50400

MECC,
MSMPS

a) Extinderea rețelei de educatori de la egal la egal cu crearea
echipelor noi în special la nivel rural.

2018-2022
(anual)

200520

MECC,
MSMPS

b) Consolidarea capacităților asistenților sociali în domeniul
educației pentru sănătate, inclusiv educația pentru sănătatea sexuală
și reproductivă.

2018-2021

96596

MSMPS

c) Formarea capacităților în educația pentru sănătate, inclusiv
educația pentru sănătatea sexuală și reproductivă, a organizațiilor non
guvernamentale care lucrează cu populația din grupurile vulnerabile
și cu nevoi speciale, a celor cu dizabilități.

2018-2021

76260

MECC,
MSMPS

d) Dezvoltarea și promovarea resurselor de informare online (portal
web, aplicație online) cu privire la SSR, inclusiv pentru grupurile cu
nevoi speciale, a celor cu dizabilități.

2018-2019

125200

MECC,
MSMPS

e) Fortificarea rolului asociaților de părinți în crearea cererii pentru
includerea educației pentru sănătate, inclusiv educația pentru
sănătatea sexuală și reproductivă în cadrul curriculei școlare.

2018-2022

750279

MECC,
MSMPS

ANCE,
Unitatea de
Coordonare/
IMSP IMC,
CSPT Neovita
Y-PEER
Moldova
(rețeaua
tinerilor
educatori de la
egal la egal)
ONG-ri,
Unitatea de
Coordonare/
IMSP IMC,
USM, CSPT
Neovita
Unitatea de
Coordonare/
IMSP IMC,
CIDSR, YPEER
Moldova
Unitatea de
Coordonare/
IMSP IMC,
CIDSR,
CSPT
Neovita,
Y-PEER
Moldova
Unitatea de
Coordonare/
IMSP IMC,
ONG-ri,
CSPT
Neovita, Y-

sexuală
cuprinzătoare
3. Numărul de tineri
și adolescenți care
beneficiază anual de
educație și
informare de la
egal-la egal cu
privire la sănătatea
și drepturile sexuale
și reproductive
4. Platforma
participativă care
pledează pentru un
suport sporit în
susținerea
serviciilor de
sănătate și educației
cuprinzătoare
pentru tineri privind
drepturile și
sănătatea sexuală și
reproductivă,
inclusiv pentru
tinerii din grupurile
cheie ale populației,
este creată

PEER
Moldova
f) Mobilizarea și responsabilizarea actorilor relevanţi (Sindicate,
Patronate, Administrații Publice Locale, Societate Civilă) în vederea
asigurării unui mediu suportiv în comunitate pentru susținerea și
promovarea SSR și utilizarea serviciilor din acest domeniul.

2018-2022

15000

MECC,
MSMPS

Obiectiv specific 3.2 Fortificarea rolului IMSP în informarea și educarea populației și beneficiarilor în SSR.
Intervenții

Acțiuni întreprinse pentru realizarea obiectivelor

Termeni de
realizare a
acțiunilor

Costuri

Responsabili
pentru
implementare

Parteneri de
implementare

3.2.1 Asigurarea de
către IMSP a
beneficiarilor cu
informații de SSR la
orice punct de
contact cu prestatorii
de SSR.

a) Revizuirea fișelor de post a personalului medical din cadrul AMP
cu includerea responsabilității de informare a beneficiarilor la orice
punct de contact cu privire la SSR.
b) Dezvoltarea și susținerea de către instituțiile care furnizează
servicii de SSR a serviciilor de outreach/echipe mobile de informare
pentru a derula activități de teren în circumscripțiile în care activează.

2018-2019

0.00

MSMPS

2019-2020

54000

MSMPS

IMSP,
CNEAS,
CNMS
Unitatea de
Coordonare/
IMSP IMC

c) Stabilirea unor indicatori privind serviciile de outreach și
includerea lor în sistemul de monitorizare și evaluare a serviciilor de
SSR.
d) Asigurarea informării și educării persoanelor cu dizabilități de
către IMSP privind sănătatea reproductivă și planificarea familiei.

2019-2020

0.00

MSMPS

2018-2019

0.00

MSMPS

Unitatea de
Coordonare/
IMSP IMC
Unitatea de
Coordonare/
IMSP IMC

Indicatori de
progres
1. Ponderea IMSP
care difuzează
beneficiarilor
informații în SSR
prin tehnologii TV
din cadrul
instituției.

Obiectiv specific 3.3 Consolidarea rolului mass media în promovarea drepturilor și serviciilor de sănătate sexuală și reproductivă.
3.3.1 Organizarea
campaniilor de
comunicare
sistematice, durabile
pentru promovarea
SSR și care
abordează
problemele privind
educația tinerilor cu
referire la drepturile
și sănătatea sexuală
și reproductivă.

a) Elaborarea unui concept al campaniei de comunicare pentru
informarea și educarea populației privind SSR.

2018-2019

29700

MSMPS

b) Fortificarea capacităților reprezentanților mass media în
prezentarea și abordarea subiectelor privind sănătatea sexuală și
reproductivă.

2019-2020

12000

MSMPS

c) Implementarea campaniilor de informare privind SSR cu utilizarea
diverselor mijloace audiovizuale.

2020-2022

126000

MSMPS

Unitatea de
Coordonare/
IMSP IMC,
CNSP
Unitatea de
Coordonare/
IMSP IMC,
CNSP
Unitatea de
Coordonare/
IMSP IMC ,
CNSP

1. Ponderea
instituțiilor mass
media care
difuzează informații
în SSR în cadrul
celor 5 % de
publicitate socială
obligatorii
prevăzute de
legislația în vigoare
si care abordează
problemele privind

d) Monitorizarea de către Serviciul de Stat de Supraveghere în
2018-2022
0.00
MSMPS
CNSP, CCA
educația tinerilor cu
Sănătatea Publică și Consiliului Coordonator al Adiovizualului a
referire la drepturile
respectării de către reprezentanții mass media cadrului legislativ în
și sănătatea sexuală
vigoare privind difuzarea mesajelor de promovare a sănătății și
și reproductivă
periodicitatea difuzării și conținutul lor.
Obiectiv general 4. Îmbunătățirea mecanismului de coordonare și monitorizare în do meniul drepturilor și sănătății sexuale și reproduct ive.
Obiectiv specific 4.1 Asigurarea coordonării implementării Programului la nivel național.
Intervenții
Acțiuni întreprinse pentru realizarea obiectivelor
Termeni de
Costuri
Responsabili
Parteneri de
Indicatori de
realizare a
pentru
implementare
progres
acțiunilor
implementare
4.1.1 Crearea
a)Stabilirea și aprobarea regulamentului de activitate a Comitetului de
2018
4500
MSMPS
Unitatea de
1. Unitatea de
Comitetului de
coordonare interministerial și intersectorial cu specificarea
Coordonare/
Coordonare
coordonare
responsabilităților fiecărui minister și instituție implicate în procesul de
IMSP IMC,
instituită și
interministerial și
coordonare a Programului în conformitate cu planul de acțiuni.
Comitetul de fortificată.
intersectorial în
Coordonare
domeniul Sănătății și b)Realizarea ședințelor semestriale ale comitetului de coordonare
2018-2022
15000
MSMPS
Unitatea de
Drepturilor Sexuale
interministerial și intersectorial de raportare (la Guvern) cu scopul (semestrial)
Coordonare/
și Reproductive.
discutării progresului.
IMSP IMC,
Comitetul de
Coordonare,
Guvernul
4.1.2 Desemnarea
a) Actualizarea regulamentului de activitate IMSP IMC cu includerea
2018
0.00
MSMPS
Unitatea de
IMSP IMC în calitate responsabilităților pentru Unitatea de Coordonare.
Coordonare/
de Unitate de
IMSP IMC
Coordonare și
b) Îmbunătățirea infrastructurii (spații, mobilier, echipament necesar)
2018
75050
MSMPS
Unitatea de
monitorizare a
IMSP IMC.
Coordonare/
implementării
IMSP IMC
Programului.
c) Fortificarea capacității IMSP IMC prin completarea statului de
2018-2022
2160000
MSMPS
Unitatea de
personal cu minimum patru funcții adiționale de bază (coordonator
Coordonare/
program, medic statistician, asistent medical statistician, specialist în
IMSP IMC
tehnologii informaționale).
4.1.3 Coordonarea și
monitorizarea
continuă a
Programului de către
Unitatea de
coordonare

a) Elaborarea planurilor anuale în baza prevederilor Programului.

2018-2022
(anual)

0.00

MSMPS

b) Elaborarea rapoartelor analitice anuale în baza datelor statistice
furnizate de către CNMS cu recomandări privind îmbunătățirea
implementării Programului.

2018-2022
(anual)

0.00

MSMPS

Unitatea de
Coordonare/
IMSP IMC
Unitatea de
Coordonare/
IMSP IMC,

CNMS

c) Coordonarea procesului de evaluare la mijloc de termen și evaluare
finală a Programului.

2018-2022

1250400

MSMPS

d) Prezentarea publică a rapoartelor și asigurarea transparenței
informației prin plasarea rapoartelor pe pagina web a Unității de
Coordonare.

2018-2022

40000

MSMPS

e) Asigurarea conlucrării eficace a tuturor actorilor-cheie naționali
implicați în implementarea Programului.

2018-2022

15000

MSMPS

f) Oferirea suportului consultativ metodologic “Centrelor de Sănătate
de nivel raional cu funcția de coordonare organizator-metodică pentru
toate instituțiile de AMP din teritoriu” și Cabinetelor de sănătate a
reproducerii, prin organizarea ședințelor lunare și instruirilor periodice.

2018-2022

648000

MSMPS

Unitatea de
Coordonare/
IMSP IMC,
CNMS
Unitatea de
Coordonare/
IMSP IMC,
CNMS
Unitatea de
Coordonare/
IMSP IMC,
CNMS
Unitatea de
Coordonare/
IMSP IMC

Obiectiv specific 4.2. Asigurarea coordonării implementării Programului la nivel local.
Intervenții

Acțiuni întreprinse pentru realizarea obiectivelor

Termeni de
realizare a
acțiunilor

Costuri

Responsabili
pentru
implementare

Parteneri de
implementare

Indicatori de
progres

4.2.1 Atribuirea
funcției de
coordonare
organizator-metodică
pentru toate
instituțiile de AMP
din teritoriul
deservit, Centrelor de
Sănătate de nivel
raional.

a) Elaborarea și aprobarea planurilor anuale de implementare la nivel
local a prevederilor Programului cu specificarea responsabilităților
fiecărui actor-cheie.

2018-2022
(anual)

0.00

MSMPS

b) Consolidarea mecanismului de cooperare intersectorială la nivel
local (APL, serviciul social, școala, CSPT, CSR și alți actori din
societate) în contextul implementării Programului.

2018-2022

270000

MSMPS

Unitatea de
Coordonare/
IMSP IMC,
CNMS
Unitatea de
Coordonare/
IMSP IMC,
CSC, APL,
serviciul
social, școlile,
CSR, ONG-ri

1. Mecanismul de
coordonare de către
CSC și cooperare
intersectorială în
contextul
implementării
Programului la
nivel local creat și
consolidat.
2. Ponderea
autorităților publice
locale (din

localitățile
selectate) care
folosesc date
dezagregate privind
sănătatea sexuală și
reproductivă a
adolescenților în
procesul de
planificare și luare a
deciziilor

Obiectiv specific 4.3. Fortificarea sistemului de colectare și analiză a datelor în SSR pentru luarea deciziilor bazate pe dovezi în domeniul SSR
Intervenții
Acțiuni întreprinse pentru realizarea obiectivelor
Termeni de
Costuri
Responsabili
realizare a
pentru
acțiunilor
implementare
4.3.1 Fortificarea
capacităților
Centrului Național de
Management în
Sănătate în
colectarea și analiza
datelor în domeniul
SSR.

4.3.2. Realizarea
studiilor și analizelor

a) Realizarea unei analize situaționale privind datele colectate, inclusiv
formularele statistice de raportare în domeniul SSR și utilizarea
acestora.

2019

0.00

MSMPS

b) Evaluarea necesităților de instruire și realizarea cursurilor de
fortificare a capacităților de analiză și interpretare a datelor.

2019

174075

MSMPS

c) Optimizarea sistemului de colectare a datelor în domeniul SSR cu
introducerea noilor indicatori ,dezagregați, de bază privind sănătatea
sexuală și reproductivă, violența în bază de gen, inclusiv violența în
familie, tipul de dizabilitate, etc și ajustarea formularelor în funcție de
necesitate.
d) Fortificarea mecanismului de colaborarea între CNMS și IMSP IMC
în elaborarea rapoartelor analitice anuale în domeniul SSR.

2019-2022

0.00

MSMPS

2018-2022

6000

MSMPS

a) Realizarea studiului privind Sănătatea și drepturile sexuale și
reproductive (conform unei metodologii internaționale).

2018,
2022

800000

MSMPS

Parteneri de
implementare
CNMS
Unitatea de
Coordonare/
IMSP IMC
CNMS
Unitatea de
Coordonare/
IMSP IMC
CNMS
Unitatea de
Coordonare/
IMSP IMC
Unitatea de
Coordonare/
IMSP IMC,
CNMS
Unitatea de
Coordonare/

Indicatori de
progres
1. Capacitățile
CNMS fortificate
2. Indicatorii de
bază privind
sănătatea sexuală și
reproductivă, la fel
și privind violența
bazată pe gen,
dezagregați,
elaborați și integrați
în sistemul național
informațional de
sănătate
3. Studiul privind
sănătatea și
drepturile sexuale și

situaționale periodice
în domeniul SDSR.

(1 data
la 5 ani)

b) Elaborarea periodică a analizelor situaționale în domeniul Sănătății
și drepturilor sexuale și reproductive.

2018-2022
(anual)

650400

MSMPS

IMSP IMC,
CNSP,
CNMS,
CIDSR, alti
parteneri
Unitatea de
Coordonare/
IMSP IMC,
CNMS

reproductive
realizat

