
Ce destinaţie 
să alegi pentru 

a nu deveni 
mămică şi tătic 
în adolescenţă?



Această broşură este adresată tuturor adolescenţilor.

Bună! Înainte de a citi informaţia pe care ţi-o oferim în broşură, fă cunoştinţă cu 
Andreea, Mihai, Svetlana şi Vlad. Îi vei întâlni în mai multe pagini. Vei constata că, 
uneori, cineva dintre ei gândeşte ca şi tine. În unele situaţii, nu vei fi de acord cu nici 
unul dintre ei. Totuşi, încearcă să-i accepţi şi să-i asculţi ca să-ţi formezi propria părere 
despre aspectele importante de viaţă discutate în această broşură. Succes! 



Mă numesc Svetlana. 
Am 15 ani. Mă pregătesc 

să devin studentă la 
Conservatorul din Chişinău. 
Până atunci, însă, vreau să 

reuşesc să fac cât mai multe 
în calitate de educator de la 
egal la egal: să transmit cât 
mai multor tineri informaţii 

cum să-şi trăiască adolescenţa 
astfel încât să-şi poată realiza 

visele şi să se protejeze  
de riscuri.

Sunt Mihai, 
am 17 ani şi ador fotbalul, 
tenisul şi atletismul. Vreau 
să pot să-mi cumpăr haine 

moderne şi să am mulţi 
prieteni buni şi de încredere. 
Voi studia la Facultatea de 
jurnalism, pentru că vreau 
să lucrez într-o televiziune. 

Alte planuri? Să o conving pe 
mama să nu mai plece la lucru 

în Italia... 

Sunt Vlad. Am 16 ani. 
Scopul meu este să obţin o 

profesie care să-mi permită să 
câştig bine.  Locuiesc doar cu 

mama şi surioara mea, pe care 
o iubesc mult. Ea îşi doreşte să 

ajungă la Disneyland, în America. 
I-am promis că îi voi îndeplini 
această dorinţă, de aceea sper 
să-mi găsesc un loc de muncă 

din chiar primul an de studenţie. 
Vreau să trec cu bine admiterea la 

Facultatea de informatică. 

Sunt Andreea  
şi am 15 ani. Îmi place 

muzica, sportul, limbile 
străine şi călătoriile. Visez 

să studiez la universitate, să 
mă căsătoresc dintr-o mare 

dragoste, să am trei copii 
şi să călătorim cu familia 

în multe ţări frumoase din 
lume. Restul viselor le păstrez 

doar pentru mine. 
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Te simţi bine în ... pielea de adolescent? Cred că ai vrea să răs-
punzi: „Şi da, şi nu”. Un răspuns asemănător ar da mii şi mii de 
adolescenţi din Italia, Germania, Ecuador, Insulele Curile.  
Adolescenţa este o vârstă a contradicţiilor, o vârstă a lui „DA” şi 
„NU” în acelaşi timp. 
Totodată, adolescenţa este o perioadă minunată în care înveţi 
foarte multe lucruri noi, trăieşti sentimente noi şi îţi apar multe 
scopuri noi. 

Harta viselor tale 
Cu siguranţă, gândul ţi-a zburat deseori în viitor, pe care îl visezi 
cu ochii deschişi şi în care există un Erou fericit. Şi acela eşti Tu.

Ai încercat să-ţi aşterni vreodată aceste vise frumoase pe hârtie? 
Ştii cum va arăta viaţa ta peste 3, 5, 10 ani? Cine vei fi atunci? 
Care vor fi preocupările tale? Cine vor fi prietenii tăi?

Completează „Harta viselor” şi vei avea în faţă o imagine clară a 
ceea ce vrei să obţii în viaţă! 

După ce vei decide care sunt visele legate de viitorul tău şi le vei 
aşterne pe hârtie, acestea vor deveni scopurile tale. Gândeşte-te 
cum le poţi realiza. Fă-ţi un plan de acţiuni pentru fiecare scop 
în parte şi acţionează pentru a-l transforma în realitate. Începe 
chiar de astăzi!





Toată lumea spune  
că trebuie să ai noroc  
ca să reuşeşti în viaţă.  

Şi eu cred în noroc!

Andreea, te contrazici! De 
ce citeşti multă literatură în 

engleză şi faci tot posibilul ca 
să obţii doar note de 10? Tu nu 
mizezi pe noroc, ci faci lucruri 

concrete pentru a-ţi împlini 
visul – de a deveni studentă la 

Facultatea de limbi străine.



Staţia „Adolescenţa”

Nu întâmplător am vorbit chiar de la început despre viaţa ta,  
aşa cum doreşti să fie ea. Până îţi vei vedea visele împlinite,  
ai un drum de făcut. Adolescenţa este perioada în care ai părăsit 
Staţia „Copilărie”, dar nu ai ajuns încă în Staţia „Maturitate”.  
Pe acest traseu vei fi pus la mai multe încercări. Dacă nu vei fi 
pregătit să le înfrunţi, viaţa ta ar putea să se schimbe aşa cum  
nu ţi-ai dori, iar viitorul tău - să arate cu totul altfel. 

Una din aceste încercări este sarcina nedorită. 

Cum se schimbă viaţa unui  
adolescent când apare sarcina?

Ca lucrurile să fie înţelese corect, este bine să clarificăm un 
aspect important: sarcina este un lucru minunat, iar copilul este 
o mare bucurie pentru părinţii care îl aşteaptă şi sunt pregătiţi 
să-l crească şi educe în familie. 

În cazul adolescenţilor, situaţia este alta. Sarcina aduce un şir de 
schimbări majore în viaţa lor. Din copii ei devin, peste noapte, 
adulţi. Ei trebuie să facă faţă unor responsabilităţi pentru care 
şi maturii au nevoie să se pregătească luni şi chiar ani de zile. 
Adolescenţii nu sunt gata din punct de vedere fizic, psihologic 
şi nici financiar să crească şi să educe un copil.

Pentru un organism în creştere sarcina este un stres. Multe 
adolescente însărcinate şi partenerul lor (tatăl copilului) ajung 
să abandoneze şcoala sau locul de muncă. În final, ei pierd 
încrederea în forţele propii, respectul de sine şi se distanţează 
de cercul de prieteni.

Relaţiile sexuale pot 
oricând duce la o sarcină 
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Oricui, numai nu mie?
Sarcina poate schimba din temelie viaţa părinţilor adolescenţi, 
punându-i faţă în faţă cu multe probleme pentru care ei nu sunt 
pregătiţi. Iar consecinţele sunt pe termen lung, pentru o viaţă. 

Dacă tu crezi că ţie nu ţi se poate întâmpla „una ca asta”, atunci fie 
că eşti bine informat şi eviţi posibilele riscuri, fie gândeşti că lucru-
rile nedorite sau periculoase i se pot întâmpla oricui, numai nu ţie.

Greşeşti dacă crezi că doar unii adolescenţi pot nimeri în situaţii 
complicate de viaţă. Oricine este vulnerabil dacă nu cunoaşte 
riscurile propriului comportament şi dacă nu le evită.
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Tu nu eşti încă un adult, dar eşti matur în gândire.  
Nu doar azi, ci şi mâine vrei să fii sănătos, optimist, vrei să nu 
cunoşti umilinţa, durerea, suferinţa, disperarea. Pentru asta 
trebuie să eviţi comportamentele de risc. Este în puterea ta 

să faci acest lucru. 



Mama adolescentă
Odată cu naşterea copilului, mama adolescentă este nevoită:

 să renunţe – pentru o perioadă sau definitiv – la şcoală

 să uite de activităţile îndrăgite: întâlniri cu prietenele, cinema-
tograful, cercurile de interese

 să caute bani pentru hrana, îmbrăcămintea copilului şi alte 
cheltuieli inerente

 să crească de una singură copilul în cazul în care tatăl îşi decli-
nă această responsabilitate

Tatăl adolescent
Odată cu naşterea copilului, tatăl adolescent va trebui:

 să ceară bani de la familie, rude pentru a face faţă cheltuieli-
lor de creştere a copilului

 să-şi găsească un loc de muncă pentru a asigura un venit în 
familie

 să-şi asume responsabilitatea pentru creşterea, dezvoltarea 
şi viitorul copilului
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Urmările sarcinii sunt pe termen lung. 
Chiar dacă părinţii unui copil sunt adolescenţi, ei trebuie să-şi asume rolul  
de părinte şi să-i ofere copilului tot de ce are el nevoie, astfel încât să aibă  

o copilărie fericită în familie.
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Înainte de a lua o decizie, inclusiv cea privitoare la relaţiile sexuale, 
aşteaptă trei zile şi găseşte răspunsul la trei întrebări: 

1. Este persoana potrivită?

— Ce înseamnă persoana potrivită? Faptul că o placi şi te place  
nu este suficient? 

— Trebuie să fii sigur că vrei să fii împreună cu această persoană 
şi la bine, şi la rău, mulţi ani înainte, nu doar o lună sau un an. 
Gândeşte-te dacă o cunoşti destul de bine şi dacă sentimentul 
este reciproc. 

2. Este timpul potrivit? 

— S-ar părea că poţi răspunde cu un DA hotărât la întrebarea de 
mai sus. Este oare cu adevărat aşa?

— Am doar 15 ani şi cred că m-am îndrăgostit de cineva. Deşi el 
este primul băiat pe care l-am cunoscut mai bine, nu sunt convin-
să că am destulă experienţă pentru a spune hotărât: el este alesul 
meu! Deaceea nu grăbesc acest pas.

În orice clipă a vieţii tu eşti cel care faci alegerea. Alegi să faci fotbal sau să nu faci nimic, să înveţi bine sau să pierzi timpul la 
scara blocului, să faci parte din gaşca X sau Z, să fii punctual sau nu. În fiecare zi, facem sute de alegeri. Te-ai gândit vreodată 
care sunt alegerile tale importante, zi de zi? Încearcă să analizezi lucrurile care ţi se întâmplă şi ai putea să rămâi uimit de ce 
vei constata... 

Cum să nu devin părinte în adolescenţă?
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E greu să faci acest lucru?  
Pare mai greu la început, când înveţi cum să-ţi analizezi şi să-ţi controlezi  

comportamentul. Apoi, totul devine simplu. Şi sigur!

 
— Nu cred că e potrivit să fac asta acum, când nu am absolvit 
şcoala, nu am o profesie şi nu-mi câştig propriii bani.

— Desigur, vreau să iubesc, să fiu iubită şi să mă căsătoresc din 
dragoste, dar nu pentru că am rămas însărcinată. Asemenea  
decizii îţi marchează tot restul vieţii.

3. Este contextul potrivit? 

Răspunsul la aceste trei întrebări te va ajuta să vezi situaţia cu  
mai mulţi paşi înainte, să ştii care vor fi consecinţele compor-
tamentului tău ca, în final, să alegi comportamentul care nu 

dăunează nimănui: nici ţie, nici familiei tale, nici altor persoane.



Probabil, colegul, proaspăt tătic, 
regretă situaţia în care s-a pomenit. 
Aceasta putea să nu se întâmple 
dacă băiatul ar fi evitat situaţiile de 
risc. Responsabilitatea, deşi pare un 
cuvânt potrivit pentru maturi, este 
bine să fie „adoptată” şi de adoles-
cenţi. Ea are o funcţie de autoapă-
rare, ne fereşte de multe situaţii 
nedorite. Ne ajută să ne controlăm 
viaţa, să nu o lăsăm la voia întâm-
plării, să avem mai multă încredere 
şi să ne bucurăm de respectul celor 
din jur.

Sunt relaţiile sexuale o zonă interzisă 
pentru adolescenţi? Iată o nouă 

invenţie a adulţilor care încearcă, în 
acest fel, să ne îngrădească libertatea şi 

să ne controleze viaţa.

Nu sunt de acord cu tine. Acum două luni, 
un coleg de clasă a devenit tătic... şi a 

părăsit liceul. Nu şi-a dorit să renunţe la 
studii. Mi-a spus, însă, că trebuie să câştige 

bani ca să-şi poată întreţine familia. 

10



Ai observat, probabil, că a arăta bine e prea puţin pentru a 
construi o relaţie de prietenie frumoasă, bazată pe dragoste şi 
încredere reciprocă.  
Un coleg/colegă îţi pare interesant pentru că este diferit de tine: 
e pasionat de fotografii, face turism, merge la pescuit, fotbal, 
citeşte literatură ştiinţifică sau clasică. Sau, dimpotrivă, îl sim-
patizezi pentru că îţi seamănă mult: aveţi acelaşi hobby, acelaşi 
punct de vedere în multe privinţe, colecţionaţi anumite obiecte. 

În final, în ambele cazuri tinerii sunt exploratori de lucruri noi, 
caracteristici care acţionează ca nişte magneţi ce leagă prietenii 
durabile.  
Iar aroganţa, îmbufnarea, egoismul, veşnica nemulţumire, 
irascibilitatea, nervozitatea, impertinenţa, lipsa bunelor maniere 
şi a bunului-simţ resping şi surpă o relaţie. Unii adolescenţi se 
comportă aşa pentru că se simt neînţeleşi de cei din jur, pentru 
că nu sunt pregătiţi încă să facă faţă provocărilor vârstei. 

11

Contează şi modul în care comunici, şi felul în care te comporţi, 
şi simţul umorului, şi capacitatea ta de a respecta felul de a fi al 
celuilalt, şi încrederea pe care o ai în tine, şi preocupările tale.

PARTEA II
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Iată ce cred băieţii:

Ce înseamnă să fii o fată atrăgătoare?

Vlad: Ca să fii cool, nu este suficient 
să ai picioare frumoase, să porţi fuste 
mini sau blugi mulaţi pe corp. Am avut 
o astfel de experienţă: mi-a plăcut 
o fată, avea un exterior de nota 10! 
Ne-am întâlnit de câteva ori, apoi a 
apărut o problemă: făceam eforturi 
pentru a menţine conversaţia. 

Мihai: Dar era frumoasă! 

Vlad: Nu asta mă interesează înainte 
de toate. Tu de ce prieteneşti cu 
Andreea? Pentru ca să fiţi o pereche 
tare la discotecă? 

Мihai: Cred că Andreea e super. Mă 
înţelege, parcă îmi citeşte gândurile. 
Şi-mi place că, deşi e veselă şi adoră 
distracţia, îşi cunoaşte valoarea şi ştie 
foarte bine ce are de făcut. 
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...Dar un băiat atrăgător?

Аndreea: Categoric nu este unul 
care încearcă să o facă pe „maturul” 
şi-şi pune ţigara în dinţi. După mine, 
e foarte atrăgător tipul care ştie 
să danseze, ştie că e frumos să-i 
deschizi uşa unei fete şi care poartă 
conversaţii inteligente. 

Svetlanа: L-ai descris cumva pe 
Mihai?

Аndreea: Nu, deşi Mihai corespunde 
acestor rigori. Dar pentru tine ce 
înseamnă un tip cool?

Svetlanа: Mie îmi plac băieţii mai 
retraşi, mai puţin vorbăreţi, genul 
acela greu de cucerit. Discută cu toate 
fetele, sunt amabili cu toată lumea, 
dar îşi caută de treaba lor. 

Iată ce cred fetele:



Observă şi aplică

Dacă nu eşti de acord cu cei patru amici ai noştri, e în regulă! 
Stabileşte-ţi propriul punct de vedere în această privinţă. Este bine 
să-ţi formezi o opinie observând realitatea, analizând lucrurile şi 
trăgând anumite concluzii. 
Cu siguranţă, băieţii nu sunt interesaţi doar de exteriorul fetelor şi 
nici fetele nu sunt ahtiate doar de băieţii cu bicepşi.

Cum devii o persoană 
interesantă? 

Poţi deveni o persoană interesantă pentru colegii tăi în mai multe 
feluri. Te-a cucerit în timp ce-l ascultai cântând la chitară? Ai admi-
rat-o pe colega ta de clasă în timp ce interpreta un dans modern, 
împreună cu trupa în care s-a înscris? Sau recunoşti că ai tot respec-
tul pentru un coleg care niciodată nu uită să fie atent cu domnişoa-
rele clasei, fără nici o excepţie!

Observă că persoanele cu 
adevărat interesante şi atractive 

au mult mai mult decât un  
exterior frumos.

Ronaldinho, poreclit „Dinţosul”, a devenit cel mai renumit fotbalist 
din lume nu datorită aspectului său fizic, ci datorită perseverenţei 
sale în antrenamente. Napoleon avea doar 1,55 înălţime şi asta nu 
l-a împiedicat să cucerească o lume întreagă. Interpretele Cher şi 
Barbara Streisend au încântat toată lumea graţie vocei lor. Cleo-
patra a devenit regina Egiptului şi a cucerit inimile multor bărbaţi 
datorită inteligenţei şi carismei.
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Contează preocupările tale, interesele tale. 

Oamenii care au interese comune se atrag, spun psihologii. Experienţa 
personală îţi va demonstra acelaşi lucru.

Dacă astăzi nu eşti suficient de mulţumit de felul tău de a fi, nu e un 
motiv de îngrijorare! Ai la dispoziţie săptămâni şi luni întregi ca să te 
„construieşti” pe tine însuţi, aşa cum doreşti să fii. Eşti la vârsta la care 
tu decizi cum vrei să fii! Sunt anii în care îţi poţi construi personalitatea 
şi caracterul, „cărămidă cu cărămidă”. Poţi să devii, prin propriul efort, 
aşa cum vrei tu să fii.

Ai timp să le arăţi colegilor tăi cine eşti cu adevărat!
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Şi nu uita: toţi adolescenţii  
trec prin aceste frământări — 

căutarea sinelui, crearea propriei 
personalităţi.



Decizia de a începe relaţiile sexuale te priveşte direct şi, deci, tre-
buie să o iei chiar tu. Eşti cu adevărat pregătit pentru asta?

Relaţiile sexuale au mai multe consecinţe, pozitive şi negative. 
Însă şi cele pozitive – cum este apariţia unui copil – devin negative 
atunci când se referă la un adolescent. Să fim sinceri: câţi dintre 
adolescenţi îşi doresc să aibă şi să crească copii în anii de şcoală? 
Câţi dintre ei sunt pregătiţi pentru a intra în această nouă etapă a 
vieţii, cea de părinte?

 

A fi pregătit
Faptul că eşti bine dezvoltat fizic nu înseamnă că eşti pregătit să 
începi viaţa sexuală. Fizicul nu poate compensa lipsa pregătirii 
psihice, absolut necesară pentru acest pas. Iată de ce experienţele 
timpurii las deseori în sufletul adolescentului sentimente neclare, 
uneori neplăcute, chiar regrete.

GRĂBEŞTE-TE ÎNCET. Lasă şi mintea şi inima să se „coacă” pentru 
această nouă etapă din viaţa ta. Aminteşte-ţi că unele greşeli le-ai 
făcut pentru că ai grăbit lucrurile. Gândeşte-te că ai mult timp 
înainte.
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Relaţiile sexuale nu sunt un mod de a te distra, de a te relaxa sau  
de a arăta matur şi independent. 

PARTEA III



Abstinenţa —  
o decizie sănătoasă 
Abstinenţa este amânarea relaţiilor 
sexuale pentru mai târziu. Ea este 
cea mai sigură metodă de prevenire 
a sarcinii nedorite. 

Decizia de a alege abstinenţa este, 
înainte de toate, o decizie sănătoa-
să! Mulţi adolescenţi iau o aseme-
nea decizie.

Apropo, dragostea 
rezistă fără eforturi  

acestui test — 
abstinenţa.

Ştii că există şi manipulare emoţi-
onală? Învaţă să o descoperi.  
Dacă prietenul tău îţi cere dovezi 
de iubire de genul : „Dacă mă 
iubeşti, atunci demonstrează-mi”, 
atunci să ştii că el vrea să te mani-
puleze pentru a-şi atinge scopul. 
Pregăteşte-ţi din timp câteva 
fraze de răspuns, care îl vor face 
să înţeleagă că argumentul său 
este lipsit de logică. 

Eu nu consider anii de şcoală 
potriviţi pentru relaţii intime. 
I-am spus şi mamei să nu-şi 

facă griji pentru mine.  
Am discutat despre asta şi cu 

prietenul meu. Am decis că 
avem destul timp înainte.  
Nu e cazul să ne grăbim. 
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Există „Da!” şi există „Nu!” 

Uneori, adolescenţii iau forţat decizia de a începe viaţa sexuală, sub 
presiunea grupului de prieteni, a „găştii” din care fac parte. 

Şi pentru tine opinia prietenilor contează mult? Totuşi, nu e cel mai bun 
lucru să-i laşi pe alţii să decidă ce e bine pentru tine. 

Dacă eşti de părere că prietenii tăi vor face haz de opţiunile tale, nu este 
neapărat nevoie să le povesteşti despre ele. Însă ai putea face şi invers – 
să-i influenţezi în sensul în care consideri că e corect. Nu pierzi nimic amâ-
nând pentru mai târziu începutul vieţii sexuale. Dimpotrivă: poţi câştiga 
mai multă încredere în tine, mai multă libertate, mai multă siguranţă că ai 
făcut o alegere corectă. Eşti abia la începutul unei vieţi frumoase, active, 
interesante. 

Merită să te antrenezi să spui NU atunci  
când ţi se cere să începi viaţa sexuală,  

iar tu nu doreşti acest lucru.
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1. Vrei cu adevărat să continui?
Să zicem că te-ai grăbit şi acum ai înţeles că ai luat o decizie 
nechibzuită, dar te gândeşti că nu mai poţi schimba nimic. Cu ade-
vărat, nu poţi da timpul înapoi, dar poţi să nu continui ceea ce te 
deranjează, te supără sau te face să te simţi prost. 

2. La cine să apelezi după ajutor?
Una din deciziile adulte pe care trebuie să le iei este grija faţă de 
sănătatea ta. Mergeţi împreună la medic: puteţi merge la Centrul de 
sănătate a reproducerii, la Centrul de sănătate prietenos tinerilor sau 
la medicul de familie. (Vezi la sfârşitul Broşurii adresele Centrelor de 
sănătate prietenoase tinerilor.)
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Şi dacă s-a întâmplat? N-ai putut să aştepţi 3 zile, nu ai răspuns 
la cele 3 întrebări-cheie şi ai început o relaţie sexuală, încearcă şi 
găseşte răspuns la alte întrebări. Ele te vor ajuta să-ţi analizezi bine 
pasul făcut, să te opreşti, să priveşti în jur şi să decizi ce faci mai 
departe:

PARTEA IV



“Nu vreau să mă gândesc la asta acum...”, ai spune tu. Dar se poa-
te întâmpla. De asta e bine să ştii ce ai putea face în asemenea 
situaţii. Aşa nu vei fi luat pe nepregătite chiar dacă ţi se întâmplă. 
Faptul că ai început viaţa sexuală înseamnă că ţi-ai asumat anu-
mite responsabilităţi. Eşti conştient de faptul că în orice clipă te 
poţi alege cu o sarcină.

Acceptul de a întreţine relaţii sexuale nu poate fi, în nici un caz, o 
dovadă de dragoste. Nu aşa este dovedită profunzimea unui senti-
ment. De aceea, nu te lăsa manipulat cu vorbe de felul:  
„Înseamnă că nu mă iubeşti... Nu-ţi face griji. Eu ştiu ce fac...”.
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Stabileşte chiar tu regulile relaţiei 

3. Ce faci dacă testul de sarcină 
a ieşit pozitiv?



Sarcina 

Ce e de făcut dacă testul de sarcină a ieşit pozitiv? 

Deşi este o situaţie extrem de dificilă, fetele însărcinate, dar şi 
partenerii lor au opţiuni şi în timpul sarcinii. Există servicii, per-
soane care vă pot ajuta să depăşiţi greutăţile de moment, ca în 
final să deveniţi părinţi adevăraţi ai copilului vostru. De asemenea, 
mergeţi cu regularitate la medic, alimentaţi-vă sănătos, menţineţi 
buna legătură cu familia, prietenii. 
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Există oameni care  
te pot ajuta



De asta este mult mai 
bine şi logic să eviţi 

comportamentele de 
risc ca să nu ajungi 

într-o asemenea 
situaţie.

Trebuie să ai grijă de ce faci. E, într-adevăr, mult mai 
simplu decât să devii mămică sau tătic în adolescenţă. 

Dacă încerc să-mi imaginez pentru o clipă situaţia în care  
prietena îmi spune că este însărcinată cred că aş trăi un şoc. 
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50% + 50%

Atunci când se naşte copilul, responsabilitatea pentru soarta lui 
se împarte între mama şi tatăl copilului.

Şcoala 
Una din cele mai mari greşeli pe care o fac adolescenţii părinţi 
este să abandoneze şcoala. Abandonul şcolar nu te ajută, dim-
potrivă îţi creează noi bariere: nu vei putea continua studiile, vei 
avea şanse mult mai mici să obţii un loc de muncă. 

Studiile oferă nu doar cunoştinţe, ci şi un viitor mai bun, un 
serviciu mai bun, un salariu mai bun. Cele mai prost plătite sunt 
persoanele fără studii. Ele sunt angajate la cele mai grele munci, 
deseori „la negru”, fără a li se asigura dreptul la carnet de muncă, 
la asigurare medicală etc. În consecinţă, viaţa acestor persoane 
este plină de lipsuri materiale.

Care este soluţia?

Într-adevăr, copilul mic are nevoie de prezenţa fizică, în special, a 
mamei. În această perioadă, o soluţie ar fi întreruperea temporară 
a învăţăturii. Apoi, tânăra mămică poate reveni la şcoală, apelând 
la ajutorul familiei sau a unei dădace care va avea grijă de micuţ în 
perioada în care va fi la lecţii. Poate că directorul şcolii îi va permi-
te o frecventare redusă a lecţiilor, urmând ca unele discipline să le 
înveţe, de sinestătător, acasă.
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Nu renunţa la studii.  
Continuă să te dezvolţi.



Specialişti şi servicii  
care îţi vin în ajutor 
Atunci când ai o problemă şi nu eşti pregătit să 
ceri ajutorul familiei tale, adresează-te serviciilor 
sau specialiştilor care te pot ajuta să găseşti cele 
mai bune soluţii. Împreună, veţi găsi răspuns la 
întrebările care te frământă. 

Centrele de sănătate  
prietenoase tinerilor 
În unele oraşe există centre de sănătate prie-
tenoase tinerilor, unde poţi consulta mai mulţi 
specialişti. Cu ei vei putea vorbi de la egal la 
egal, primind în schimb o consultaţie de spe-
cialitate gratuită şi garanţia că ţi se va păstra 
confidenţialitatea. 
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Asistenţii sociali
Asistentul social este un specialist mai nou care a apărut în cadrul 
multor primării din Republica Moldova. Acesta are sarcina de a 
ajuta persoanele care au ajuns în impas sau care riscă să intre în 
dificultate. În cazurile mai complicate, asistentul social implică 
specialişti din structurile raionale, municipale sau republicane. 
Dacă locuieşti în oraş, atunci găseşti asistentul social la Secţia 
raională de asistenţă socială. 

Centrele maternale 
Este un serviciu nou, gratuit, de protecţie a gravidei  şi a mamei 
şi copilului de vârstă mică. Datorită acestor centre, multe mame 
adolescente au reuşit să nu se despartă nicio zi de copiii lor şi  
să-şi refacă relaţia cu tatăl copilului, familia; să-şi continue studiile. 
La centrul maternal, gravida sau mama primeşte găzduire şi hrană, 
pentru ea şi copil. Copilul beneficiază de asistenţă medicală, de 
hăinuţe şi jucării, în timp ce mama lui este ajutată de specialiştii 
centrului să-şi rezolve problemele care au condus-o spre criză. 
Dacă ai nevoie de serviciile centrului maternal, adresează-te  
asistentului social din localitatea ta sau din centrul raional. 
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Cabinetele de sănătate a reproducerii 
În fiecare oraş şi municipiu există un cabinet de sănătate a reproducerii, amplasat, de obicei, în clădirea fostei policlinici, astăzi centru 
al medicilor de familie. Specialiştii care activează în aceste cabinete acordă consultaţii şi servicii gratuite adolescenţilor din şcoli şi licee, 
tinerilor cu vârsta de până la 24 de ani. 

Pe curând, prieteni! 
În paginile acestei broşuri, am început o discuţie pe care, sperăm, o vei continua în grupul tău de prieteni.  
Orice opinie vei adopta, nu uita două lucruri:
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Cineva spunea: viaţa e ca o sală de aşteptare, cu uşi glisante.  
Când stai pe loc, acestea sunt închise, iar când porneşti spre ele, se deschid în faţa ta.  

În orice situaţie de viaţă e la fel: câştigă cei care merg înainte, nu se lasă învinşi  
de frică şi greutăţi.

1. Tu eşti propriul tău stăpân, tu îţi creezi viitorul, tu faci alegerile 
importante din viaţa ta.

2. Dacă vei lega prietenie cu Responsabilitatea şi o vei lăsa să-ţi 
conducă paşii în viaţă, anii de adolescenţă vor fi extraordinari.
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