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Programul național în sănătatea și drepturile 
sexuale și reproductive pentru anii 2018-2022 

Document fundamental de politici privind 
intervenţiile naţionale în domeniul sănătății și 
drepturilor sexuale și reproductive, direcționat spre 
îmbunătățirea accesului și calității serviciilor de 
sănătate sexuală și reproductivă prin prisma 
respectării drepturilor omului, drepturilor sexuale și 
reproductive, egalității de gen.

Aprobat, în cadrul Ședinței Guvernului Republicii Moldova 
din 16 mai 2018  

2



 În 2015, Ministerul Sănătății, cu sprijinul 
UNFPA și OMS, a inițiat procesul de 
dezvoltare a unui nou cadru pentru 
îmbunătățirea stării sănătății sexuale și 
reproductive. 

 Acest proces a debutat printr-o evaluare a 
Strategiei Naționale a Sănătății Reproducerii 
2005 – 2015 și a continuat prin organizarea 
unui amplu proces de analiză și reflecţie 
colectivă a specialiştilor din domeniul sănătăţii 
sexuale și reproductive, organizați într-un grup 
de lucru multidisciplinar, coordonat de un 
Grup de referință stabilit de Ministerul 
Sănătății al RM. 

 Implicarea pe larg a experților naționali și 
internaționali luând în considerare cele mai 
bune practici bazate pe dovezi, prevederile 
documentelor strategice adoptate la nivel 
internațional, și lecțiile învățat la nivel național 
în timpul implementării Strategiei Naționale a 
Sănătății Reproducerii 2005-2015.

Programul 
național în 
sănătatea și 
drepturile sexuale 
și reproductive 
pentru anii 2018-
2022
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Provocări și lecții învățate în rezultatul implementării 
Strategiei Naționale în Sănătatea Reproduceii 2005-2015

 Lipsa unui plan de implementare a Strategiei
 Lipsa unei unități de coordonare, care ar fi monitorizat și evaluat 

eficiența intervențiilor și progresul la nivel național
 Eforturile fragmentate și lipsa unei abordări sistemice
 Nu s-a ținut cont de evaluarea costului strategiei/resurse 

financiare limitate
 Nu existău instrumente de monitorizare
 Lipsa datelor dezagregate privind SSR
 Administrare și utilizarea insuficientă a datelor SSR în luarea 

deciziilor
 Nu a fost realizat niciun studiu  privind SSR
 O percepție greșită că sănătatea este doar responsabilitatea 

sistemului de sănătate
 Conlucrare intersectorială și interdisciplinară insuficientă în 

domeniul sănătății reproducerii, inclusiv la nivelul comunității 
 Programe de informare, educare și comunicare a populației 

sporadice, nesistematice și necoordonate etc.
 Resurse umane insuficient instruite
 Deficitul furnizorilor SSR în mediul rural
 Implicarea insuficientă a autorităților locale în problemele SSR
 Prea multe domenii prioritare (11) 4



Planificarea familială

Acces universal
la servicii de SSR

"Dificultatea nu constă atât în dezvoltarea de 
noi idei, cât și în evadarea de la cele vechi"? 

(John Maynard Keynes)

Abordarea 2005 Abordarea 2018

Maternitatea sigură

Tinerii

ITS

Avortul

Infertilitatea 

Violența sexuală
și abuzul sexual

Traficul de persoane

Cancerul genital 
și mamar

Sănătatea sexuală 
a persoanelor în vârstă

Sănătatea SR
a bărbaților

Servicii calitative
“Centrare pe beneficiar”

Populația informată 
despre drepturile și 

serviciile SSR

Instituirea
Consiliului coordonator 

mecanismelor M&E
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 Proiectul documentului de politici a fost discutat 
în anul 2016 în cadrul ședinței Consiliului 
Internațional Consultativ în domeniul Populație și 
Dezvoltare.

 Concordanța documentului cu standardele și 
principiile internaționale din domeniul SDSR a 
fost revizuită extern în anul 2017 de către 
Rețeaua Academică pentru Politici în domeniul 
Sănătății și Drepturilor Sexuale și Reproductive, 
cu sprijinul oferit de OMS. 

 Documentul corespunde prevederilor:
• Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă
• Planului European de Acțiuni privind Sănătatea 

Sexuală și Reproductivă
• Strategiei Globale pentru Sănătatea Femeilor, 

Copiilor și Adolescenților

 Varianta finală a documentului a fost aprobată în 
cadrul ședinței Guvernului Republicii Moldova 
din 16 mai 2018.

Programul 
național în 
sănătatea și 
drepturile sexuale 
și reproductive 
pentru anii 2018-
2022 (2)
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Principiile care stau la baza  atingerii  și menținerea unui nivel adecvat al 
sănătății sexuale și reproductive al fiecărei persoane 

din Republica Modova

O mai bună 
sănătate 

sexuală și 
reproductivă

Acces crescut

Servicii 
calitative

“Centrare pe 
beneficiar” Populația 

informată 
despre 

drepturile și 
serviciile SSR
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Structura documentului de politici
(în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.33 din 11 ianuarie 2007, cu privire la 

Regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici)

I. PREAMBUL
II. IDENTIFICAREA PROBLEMELOR

• Secțiunea 1. Analiza cadrului legislativ
• Secțiunea 2. Organizarea sistemului de servicii 

de sănătate sexuală și reproductivă
• Secțiunea 3. Accesul la servicii
• Secțiunea 4. Calitatea serviciilor
• Secțiunea 5. Informarea beneficiarului în 

privința SSR, a accesului la servicii și 
drepturilor sale

• Secțiunea 6. Evoluția indicatorilor în 
domeniile sănătății sexuale și reproductive

III. PRINCIPII DE BAZĂ ȘI DEFINIȚII ÎN 
SĂNĂTATEA SEXUALĂ ȘI 
REPRODUCTIVĂ

IV. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE 
PROGRAMULUI

V. ACȚIUNI CE URMEAZĂ A FI 
ÎNTREPRINSE PENTRU ATINGEREA 
OBIECTIVELOR

VI. ETAPELE ȘI TERMENELE DE 
IMPLEMENTARE

VII.  RESPONSABILI PENTRU 
IMPLEMENTARE

VIII. ESTIMAREA GENERALĂ A
COSTURILOR PENTRU FINANȚAREA
REALIZĂRII ACȚIUNILOR PRIVIND 
IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI

XI. REZULTATE SCONTATE 
XII. INDICATORII DE PROGRES ȘI 

PERFORMANȚĂ
XIII. PROCEDURI DE MONITORIZARE,

EVALUARE ȘI RAPORTARE

Anexe:   1. Indicatorii de monitorizare și evaluare
2. Planul de acțiuni
3. Bugetul
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Elaborarea Programului a fost ghidată 
de următoarele principii de bază:

 în vederea asigurării accesului echitabil, o atenţie specială va fi 
acordată grupurilor de populaţie cu nevoi speciale: 
– adolescenţii, 
– victimele violenţei în familie și violenței sexuale, 
– victimele traficului de persoane, 
– persoanele vulnerabile socio-economic, 
– persoanele cu dizabilități, 
– persoanele în vârstă, 
– migranții, 
– populații cheie
– alte grupuri vulnerabile.

 fiecare persoană are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de 
sănătate;

 sistemul de servicii de sănătate a reproducerii va asigura continuitatea 
îngrijirii pe tot parcusrul vieții beneficiarilor (“life course approach”);
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Elaborarea Programului a fost ghidată 
de următoarele principii de bază (2):

 serviciile de sănătate sexuală și reproductivă vor fi axate pe nevoile 
beneficiarilor cu respectarea drepturilor omului și a egalității de gen;

 toate intervențiile destinate organizării și asigurării funcționării 
serviciilor de sănătate sexuală și reproductivă vor ține cont de 
medicina bazată pe dovezi;

 accesul la informații și servicii în domeniul sănătății sexuale și 
reproductive va fi universal și echitabil;

 membrii comunității vor fi activ implicați în inițierea, dezvoltarea și 
punerea în practică a proiectelor și programelor din domeniul sănătății 
sexuale și reproductive;

 intervențiile din domeniul sănătății sexuale și reproductive vor fi 
intersectoriale și integrate.
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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.

Scopul Programului 
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Obiective generale
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 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.

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 general 4. 
Îmbunătățirea mecanismului de 
coordonare și monitorizare în 
domeniul drepturilor și sănătății 
sexuale și reproductive.
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Gama comprehensivă de servicii 
de sănătate sexuală și reproductivă

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.
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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).

Obiectiv specific 1.2.
Creșterea accesului grupurilor de 

populaţie cu nevoi speciale, 
inclusiv cele cu dizabilități la 

gama comprehensivă de servicii 
de SSR.

Obiectiv specific 1.3. 
Diminuarea nevoii 

nesatisfăcute în metodele 
moderne de contracepție.
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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:
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.

15



Obiectiv specific 1.2.
Creșterea accesului grupurilor de populaţie cu nevoi speciale, inclusiv cele cu 

dizabilități la gama comprehensivă de servicii de SSR.

Intervenții:
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.
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Obiectiv specific 1.3. 
Diminuarea nevoii nesatisfăcute în metodele moderne de 

contracepție.

Intervenție:
1. Asigurarea accesului populației la 

contraceptive moderne, cu o atenție specială 
acordată grupurilor de populaţie vulnerabile și 
cu nevoi speciale, inclusiv cele cu dizabilități.
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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.

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.

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.
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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.

Intervenții:
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.
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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.

Intervenție:
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.
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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.

Obiectiv specific 3.2. 
Fortificarea rolului IMSP în 

informarea și educarea 
populației și beneficiarilor în 

SSR.

Obiectiv specific 3.3. 
Consolidarea rolului mass 

media în prom
ovarea drepturilor și 

serviciilor de sănătăte 
sexuală și reproductivă.
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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:
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.
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Obiectiv specific 3.2. 
Fortificarea rolului IMSP în informarea și educarea populației și 

beneficiarilor în SSR.

Intervenție:
1. Asigurarea de către IMSP a beneficiarilor cu 

informații de SSR la orice punct de contact cu 
prestatorii de SSR.
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Obiectiv specific 3.3. 
Consolidarea rolului mass media în promovarea drepturilor și 

serviciilor de sănătăte sexuală și reproductivă.

Intervenție:
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.
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Obiectiv general 4. 
Îmbunătățirea mecanismului de 
coordonare și monitorizare în 

domeniul drepturilor și sănătății 
sexuale și reproductive.

Obiectiv specific 4.1. 
Asigurarea coordonării 

implementării 
Programului la nivel 

național.

Obiectiv specific 4.2. 
Asigurarea coordonării 

implementării 
Programului la nivel 

local.

Obiectiv specific 4.3. 
Fortificarea sistemului 
de colectare și analiză a 
datelor în SSR pentru 

luarea deciziilor bazate 
pe dovezi în domeniul 

SSR.
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Obiectiv specific 4.1. 
Asigurarea coordonării implementării Programului 

la nivel național.

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

Intervenție:
1. Atribuirea funcției de coordonare organizator-

metodică pentru toate instituțiile de AMP din 
teritoriul deservit, Centrelor de Sănătate de 
nivel raional.
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Obiectiv specific 4.3. 
Fortificarea sistemului de colectare și analiză a datelor în SSR 

pentru luarea deciziilor bazate pe dovezi în domeniul SSR.

Intervenții:
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.

28



Intervențiile stabilite în Programul sunt în 
conformitate cu priorităţile expuse alte documente de 

politici naționale:

 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:
– Planului de Acțiuni în Sănătatea Sexuală și Reproductivă, 
– Agenda 2030 de Dezvoltare Durabilă în Europa,
– alte strategii și planuri de acțiuni la nivel european și 

global, cum ar fi Strategia Organizaţiei Mondiale a 
Sănătăţii „Sănătate 2020”.
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Componentele Programului 
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ETAPELE
ȘI TERMENELE DE IMPLEMENTARE

 Prezentul Program reprezintă un document de politici 
publice pe un termen de 5 ani, 

 urmează să fie implementat în perioada anilor 2018-
2022, 

 în baza Planului de acţiuni pentru a îmbunătăţi 
sănătatea sexuală și reproductivă a populaţiei și 
respectarea drepturilor persoanelor în acest domeniu.

31



Anexa 2

PLANUL DE ACȚIUNI
Programul național în sănătate și drepturile 

sexuale și reproductive
pentru anii 2018-2022
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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 Responsa
bili 
pentru 
impleme
ntare

Parteneri de 
implementare

Indicatorii de 
progres

1.1.1 
Asigurarea 
prezenței 
prestatorilor 
competenți 
pentru 
acordarea 
accesului la 
gama 
comprehensi
vă 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, 
ANSP

1. Ponderea 
instituțiilor 
medicale la 
nivel de AMP 
care 
prestează 
gama 
completă de 
servicii SSR, 
conform 
normelor 
metodologice 
ajustate în 
baza 
Programului
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RESPONSABILI PENTRU IMPLEMENTARE
 Responsabilitatea privind coordonarea generală a implementării Programului revine Ministerului 

Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

 Autoritățile 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.
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.
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ESTIMAREA GENERALĂ A COSTURILOR PENTRU 
FINANȚAREA REALIZĂRII ACȚIUNILOR PRIVIND 

IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI
 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.

 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.

 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.

 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  la Hotărîrea Guvernului.
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Bugetul Programului Național în sănătatea și 
drepturile sexuale și reproductive 2018-2022 

a. 2018
8 milioane 734 mii MDL

Total
(aa.2018 – 2022)

50 milioane 372 mii MDL
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REZULTATE SCONTATE
 Asigurarea accesului echitabil și universal al întregii 

populații a Republicii Moldova la gama comprehensivă de 
servicii de sănătate sexuală și reproductivă;

 Sporirea calității serviciilor prin prisma respectării 
drepturilor SSR şi satisfacerii nevoilor beneficiarilor în 
instituţiile de toate nivelurile de asistență medicală 
prestatoare de servicii de SSR;

 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;

 Îmbunătățirea mecanismului de coordonare și 
monitorizare în domeniul drepturilor și sănătății sexuale și 
reproductive.

Rezultatele 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.

37



INDICATORII DE PROGRES ȘI 
PERFORMANȚĂ

1. Indicatorii Programului vor fi raportaţi anual, cu 
excepția celor care sunt calculați în baza studiilor 
periodice, o dată la 5 ani. 

2. Principiul de bază pentru calcularea indicatorilor 
va fi concentrarea pe „măsurarea progresului” 
privind obiectivele și rezultatele Programului. 

3. Indicatorii de progres şi performanţă sunt 
menţionaţi în anexă.
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Anexa 1

Indicatori de monitorizare și evaluare (34)
Programul național în sănătatea și drepturile 

sexuale și reproductive pentru anii 2018-2020
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Obiectiv general 1. Asigurarea accesului echitabil al întregii populații a Republicii Moldova la gama comprehensivă de servicii de 
sănătate  sexuală și reproductivă.

Indicator Definiția indicatorului
Rezultate 
scontate/ 

Țintă
Sursa de date

Periodicitate
a colectării

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

Valoarea indicatorului se obține prin împărțirea 
numărului de instituții medicale la nivel de AMP 
în care se prestează gama completă de servicii 
SSR la numărul total de instituții medicale la 
nivel de AMP x 100.

100 % Agenția 
Națională 
pentru 
Sănătate 
Publică

Anual

2. Gradul de corespundere a 
curriculelor pentru medici de 
familie si asistenți medicali cu 
prevederile protocoalelor noi în 
SSR dezvoltate și aprobate. 

Valoarea indicatorului se determină prin oferirea 
calificativului: nu corespunde, corespunde 
parțial, corespunde în totalitate.

Corespunde în 
totalitate

Universitatea 
de Medicină 
și Farmacie, 
Colegiul 
Național de 
Medicină și 
Farmacie

O dată la 3 
ani

3. Numărul de protocoale clinice și 
standarde 
elaborate/revizuite/adaptate în 
domeniul sănătății sexuale și 
reproductive (prevenirea cancerului 
cervical, planificarea familială, 
prevenirea violenței violență în 
bază de gen, inclusiv violența în 
familie).

Valoarea indicatorului se măsoara prin 
calificativul “Da” sau “Nu” cu indicarea 
numărului de protocoale clinice și standarde 
elaborate/revizuite/adaptate în domeniul sănătății 
sexuale și reproductive (prevenirea cancerului 
cervical, planificarea familială, prevenirea 
violenței în bază de gen, inclusiv violența în 
familie)

Da. Cel puțin 3 Consiluil 
Național de 
evaluare și 
acreditare în 
sănătate

Anual
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PROCEDURI DE MONITORIZARE, 
EVALUARE ȘI RAPORTARE

 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 
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

 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, de 
Unitatea de Coordonare, identificată de către Ministerul Sănătății Muncii și 
Protecției Sociale. 41



PROCEDURI DE MONITORIZARE, 
EVALUARE ȘI RAPORTARE (2)

 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.

 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.
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PROCEDURI DE MONITORIZARE, 
EVALUARE ȘI RAPORTARE (3)

 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. 
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Mulțumesc pentru atenție!
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