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UNDE NE AFLĂM ?

•  În medie, rata natalității (exprimată ca procent din totalul nașterilor) la fetele românce 
de 10 -14 ani este de 8,5 ori mai mare decât media UE, în timp ce rata la 15-19 ani este 
de 3,4 ori mai mare decât media UE. 

•  Rata natalității la fetele cu vârsta între 10-14 ani s-a dublat între 1990 și 2020, de la 
0,18% (procent de nașteri la fete de 10-14 ani din totalul nașterilor din România) la 
0,37% în 2020. 

•  Între anii 2011-2019, rata medie de nașteri la adolescente de 10-14 ani a fost 0.31%; 23 de 
județe au avut o rată mai mare decât media națională în această perioadă (54.8%). 

•  1 din 10 copii din România este născut de o mamă adolescentă.

•  1 din 6 adolescente care a avut un copil înainte de 15 ani, va avea al doilea copil înainte 
de 18 ani.

•  Între anii 2011-2019, rata medie de nașteri la adolescente de 10-14 ani a fost 0.31%; 23 
de județe au avut o rată mai mare decât media națională în această perioadă (54.8%).
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Grafic: Rata nașterilor la mame 10-14 ani în perioada 1990-2020

Figura: Media ratei natalității la mamele 10-14 ani, 2011-2019
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è Pentru dezvoltarea unei imagini precise a fenomenului mamelor adolescente 
din România, este necesară dezvoltarea unei înțelegeri a motivului pentru 
care există astfel de disparități atât între județe, cât și în interiorul județelor. 
Pentru a explora cu acuratețe situația, trebuie colectate date granulare, la ni-
vel de comunitate, atât în ceea ce privește rata natalității la adolescente, cât și 
în ceea ce privește determinanții sociali ai acesteia.

•  Cercetările internaționale au identificat asocieri puternice între sarcina la adolescente și 
o varietate de factori. În special, tinerii care cresc în sărăcie sau sunt dezavantajați în alt 
mod specific, prezintă un risc mai mare de a suferi o sarcină timpurie (menarha precoce, 
sărăcia, lipsa educației, structura și contextul familiei, abuzul, neimplicarea în comunitate 
a mamelor adolescente, minoritățile etnice).

•  Sarcina la adolescente poate avea impact asupra sănătății fizice, mintale și asupra 
statusului socio-economic al acestora.

• Datele despre mamele adolescente din România și efectele sarcinii asupra circum-
stanțelor lor socio-economice nu sunt, din păcate, disponibile.

è Este nevoie de o cercetare longitudinală, de studii antropologice, sociale, atât 
la nivel național, cât și județean sau local, pentru a obține o înțelegere corectă 
a impactului socio-economic al maternității asupra adolescentelor.

•  Copiii mamelor adolescente pot fi dezavantajați în contextul dezvoltării fizice și  psi-
ho-emoționale.

•  Tații, parteneri ai mamelor adolescente nu sunt vizați de politicile preventive, iar si-
tuația lor nu este cunoscută statistic.

è Este nevoie să recunoaștem importanța adresării fenomenului sarcinii la 
adolescente și prin prisma direcționării intervențiilor către băieți și către tații 
adolescenți.

Figura: Media ratei natalității la mamele 15-19 ani, 2011-2020
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CUM FACE FAȚĂ CADRUL INSTITUȚIONAL ACESTEI PROVOCĂRI COMPLEXE?

•  Educația copiilor cu privire la drepturile lor nu se realizează în mod sistematic în școli.

è Dreptul copilului trebuie să fie suveran în procesul de luare a deciziilor.

è Informarea precoce a copiilor în școli și în orice punct de acces (sistemul me-
dical, social) cu privire la drepturile lor poate preveni actele de abuz, recunos-
cute frecvent ca factori favorizanți ai apariției sarcinii la adolescente.

è Personalul cu atribuții în domeniul respectării drepturilor copilului trebuie in-
struit în mod specific. 

•  Cadrul legislativ cu privire la dreptul copiilor, la educația pentru sănătatea reproducerii 
există atât în sistemul de educație, cât și în cel social, dar este aplicat cu inconsecven-
ță și în mod neunitar.

è Cadrul legislativ trebuie să asigure accesul nediscriminatoriu al copilului la 
educația pentru sănătate, respectiv la prevenția, promovarea sănătății și să-
nătatea reproducerii. 

•  Sistemul de sănătate nu are o strategie actualizată de prevenire a sarcinilor la adoles-
cente.

è Adolescentele și adolescenții din România au nevoie de un acces crescut la 
servicii critice de sănătate: servicii de consiliere și planificare familială, procu-
rarea/asigurarea de produse contraceptive.

•  Sistemul social este subdimensionat în domeniul resurselor umane, ceea ce limitează 
capacitatea de intervenție. 

è Este necesar să se dezvolte cu prioritate serviciile sociale preventive din co-
munitate și să fie asigurate resursele umane necesare.

•  Serviciile educaționale nu pătrund la nivelul păturilor defavorizate ale populației, fapt 
ce duce la performanțe școlare slabe și la abandon școlar.

 
è Este necesară îmbunătățirea accesului la educație timpurie, pentru că  factorii 

care duc la abandonul școlar crescut, mai ales în mediul rural și în comunita-
tea romă, sunt factori care se suprapun în mare măsură cu riscul de apariție 
a sarcinii la adolescente. 

•  Sistemele de sănătate, educație și protecție socială nu au o abordare integrată, sinergică.

è La nivel național, județean și local este necesară coordonarea resurselor insti-
tuționale implicate în gestionarea problematicii sănătății reproducerii la ado-
lescenți și a prevenirii sarcinilor.
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•  Datele colectate cu privire la sarcină în cazul adolescentelor provin de la mai multe institu-
ții. Aceste date nu sunt integrate, de multe ori nu sunt colectate sistematic și, mai ales, nu 
sunt folosite pentru dezvoltarea de proiecte locale/ intervenții /sisteme de alertă.

è Colectarea sistematică, constantă a datelor relevante este esențială atât pentru 
fundamentarea deciziilor de politici publice ulterioare, cât și pentru rafinarea 
intervențiilor propriu-zise.

•  Standardizarea serviciilor, atât a celor preventive, cât și a celor acordate mamelor ado-
lescente și  partenerilor acestora, ca prim factor pentru asigurarea calității serviciilor la 
nivel sectorial și intersectorial nu este realizată.

è La nivel de instituții abilitate în protecția și educația copilului sunt necesare 
planuri de intervenție specifice. Aceste planuri trebuie armonizate între insti-
tuții, astfel încât intervențiile să aibă un caracter standardizat, integrat.

 
è Profesioniștii din teren, părinții și copiii au nevoie să cunoască îndeaproape 

prevederile legale, mecanismele de intervenție pentru putea acționa proactiv 
la fiecare nivel al  situației și pentru ca rezultatele să fie notabile.

•  Distribuția resursei umane în toate sectoarele este inadecvată și se realizează  de-
ficitar, în funcție de receptivitatea autorităților locale și județene, și nu după nevoia 
comunității/ nivelul de marginalizare al comunităților.

è În sistemul de sănătate, social și de educație este necesar să fie asigurată o 
distribuție echitabilă a resursei umane, raportată la nevoile comunităților.

è Numărul posturilor desemnate acestor comunități trebuie crescut în mod 
adecvat.

è Este necesară furnizarea de protocoale standard de lucru și de programe de 
formare a resurselor umane pentru a sprijini furnizarea de servicii de calitate.

•  Cercetarea în domeniul prevenirii sarcinii la adolescente nu este suficientă și nu ser-
vește pentru documentarea politicilor publice în domeniu.

è Cercetarea operațională asupra progresului obținut în implementare este esenți-
ală pentru fundamentarea pașilor de ajustare a politicilor intersectoriale, politici 
necesare pentru a controla în timp fenomenul sarcinii la adolescente.

•  Campaniile de informare, de educare  și de comunicare nu utilizează instrumentele 
marketingului social și de cercetare a audiențelor țintă.

è Campania de comunicare pentru schimbarea comportamentelor este necesar 
să însoțească principalele intervenții din cadrul politicilor, să crească încrede-
rea audiențelor țintă că se îndreaptă înspre direcția dorită. 
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•  Sistemele de sănătate, de educație, de protecție socială și de reglementare penală 
nu au o abordare preventivă, proactivă pentru prevenirea sarcinii la adolescente și au 
resurse umane insuficiente și insuficient pregătite. 

è Accesul în învățământul de formare generală la noțiuni de bază pentru sănăta-
te trebuie întărit prin predarea relațiilor sănătoase și a contracepției ca materii 
în trunchiul comun.

•  Consilierea școlară poate juca un rol important  în identificarea precoce a factorilor de 
risc pentru performanța școlară scăzută sau a riscului de abandon școlar, însă consile-
rea școlară este o resursă subreprezentată la nivel național. 

•  Consilierea medicală pentru contracepție nu este oferită în sistemul de sănătate.

è Consilierea este necesar a fi disponibilă la toate palierele: școală, sistem de 
sănătate, sistem social și în familie.

•  Metodele de intervenție pentru prevenirea sarcinii prin metode specifice, la nivelul sis-
temului de sănătate sunt greu accesibile și nefuncționale. Mijloacele contraceptive nu 
sunt accesibile în mod gratuit minorilor care au început viața sexuală.

è Accesul facil la mijloace contraceptive pentru adolescenții care au început viața 
sexuală este esențial pentru prevenirea sarcinii.

è Mecanismul echipei mobile, disponibilă 24/7 din cadrul DGASPC este necesar 
să fie cunoscut și folosit intersectorial de către instituțiile care gestionează 
adolescenții cu risc de sarcină sau cu sarcină identificată.

è Trebuie să existe proceduri intersectoriale care să prevadă rolul fiecărei institu-
ții în gestionarea minorilor cu risc. Lipsesc procedurile intersectoriale care să 
asigure promptitudinea și armonizarea intervențiilor.

•  Există practici de evitare a pedepselor pentru situația sarcinii la adolescente în condiții 
de act sexual neconsimțit, cu tată adult.

è Actul de justiție trebuie aplicat în interesul superior al minorei, cu instituirea  
de măsuri mai ferme care să ducă la controlul fenomenului.
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CE SE POATE FACE MAI BINE PE VIITOR?

Definirea cadrului de politici pentru prevenirea sarcinilor și a consecințelor acestora 
la mamele adolescente

OBIECTIV GENERAL: 
scăderea natalităţii la mame minore în România cu 50% până în 2027 

Rezultate așteptate Outputuri

1. Capacitate 
instituțională 
sectorială și 
intersectorială 
crescută

è Mecanisme de cooperare intersectorială și 
funcționare sustenabilă create

è Sistemul informațional integrat definit, congruent 
cu sistemele intersectoriale dezvoltate deja 

è Ghiduri și protocoale sunt definite, aplicate, 
monitorizate și promovate

è Capacitatea resurselor umane este asigurată

è Cercetarea este folosită pentru direcționarea și 
fundamentarea deciziilor

2. Principalele 
audiențe țintă adoptă 
comportamente dorite

è Campanie de comunicare și schimbare de 
comportament/anti-stigmă bazată pe dovezi este 
implementată multianual

3. Minorii la nivel 
populațional și cu 
precădere minorii din 
comunități marginalizate 
au acces la servicii 
preventive, de calitate, 
adecvate inclusiv cultural

è Servicii educaționale preșcolare și de tip școală 
după școală

è Materia Educație pentru sănătate este prevăzută în 
toate școlile aflate în zone de risc socio-economic

è Servicii integrate preventive de calitate sunt 
furnizate tuturor copiilor

è Servicii de MF/anticoncepționale gratuite sunt 
oferite adolescenților care au început viața sexuală

è Oportunități de participare civică sunt furnizate

è Oportunități de dezvoltare economica sunt furnizate

4. Gravidele/mamele 
minore și partenerii lor au 
acces la servicii integrate 
de calitate

è Protocoale/ghiduri de intervenție pentru servicii 
specializate/complexe

è Servicii integrate generale sunt furnizate gravidelor, 
mamelor minore și taților copiilor

è Servicii integrate complexe sunt furnizate mamelor 
minore aflate în situații de abuz
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Rezultat așteptat 1 (RA1): 
Capacitate instituțională sectorială și intersectorială crescută

Obținerea acestui RA1 presupune:
o Dezvoltarea de mecanisme de cooperare intersectorială și de funcționare sustenabilă  

(crearea unui grup de lucru național (TFN) și de grupuri de lucru județene (TFJ) în județe 
pilot, definirea de metodologii de management/ protocoale de comunicare interinsti-
tuțională, evaluarea capacității instituționale la nivel național/ județean/ local pentru 
principalele sectoare implicate, dar și pentru ONG-urile specializate (ce intervin deja 
intersectorial, bazat pe evidențe, în cadrul acestor măsuri), realizarea unui manual de 
bune practici, definirea a 2-5 planuri județene de acțiune în județele pilot, definirea de 
planuri de acțiune la nivel local în localitățile cu numărul cel mai mare de mame ado-
lescente din județele pilot, bugetarea planurilor de acțiune și asigurarea finanțării mul-
tianuale ale acestora, completarea și/sau modificarea cadrului legislativ pentru a permite 
lucrul intersectorial, a asigura sustenabilitatea instituțională și financiară multianuală a 
măsurilor, completarea și/sau modificarea cadrului legislativ pentru a permite furnizarea 
de anticoncepționale gratuite în comunitățile defavorizate/ identificate cu risc de sarcini 
la adolescente/ identificarea de formule de acces gratuit la mijloace contraceptive.

o Definirea unui sistem informațional integrat, congruent cu sistemele intersectoriale 
dezvoltate deja (MATE/ AMC/ AURORA etc.): identificarea și analiza sistemelor infor-
maționale existente deja la nivelul sistemelor sectoriale (AURORA, AMC, MATE etc.), 
definirea de indicatori comuni, intersectoriali, definirea unei baze de date pentru ado-
lescente aflate la risc de a deveni gravide, adolescente gravide, a fișei de colectare a 
datelor, cu mecanism de alertare încrucișată, intersectorială, capacitarea furnizorilor 
privați de a raporta serviciile acordate gravidelor/ mamelor adolescente în această bază 
de date (nașteri, avorturi etc.).

o Definirea de ghiduri și protocoale sectoriale și intersectoriale; completarea materiilor 
de „Dezvoltare personală” și „Biologie” cu dezvoltarea de materiale educaționale de 
suport pentru predarea la clasă a relațiilor sănătoase (clasele 0-VIII) și, respectiv a con-
tracepției (începând cu clasa a V-a). 

o Asigurarea resursei umane: alocarea de resurse umane pentru zonele de risc, formarea 
resurselor umane în utilizarea noilor ghiduri/ protocoale/ programe școlare, ajustarea fișelor 
de post a profesioniștilor din prima linie, achiziționarea serviciilor de mobilizare a organizați-
ilor neguvernamentale, definirea unei politici de mobilizare cu echipe mobile în cazul lipsei 
personalului de specialitate în comunitățile identificate ca fiind critice în cadrul TFJ. 

o Folosirea cercetării pentru direcționarea și fundamentarea deciziilor, a pașilor meto-
dologici, a definirii de servicii noi, evaluarea beneficiarilor înainte și după intervenții, 
etc.; realizarea, bugetarea și implementarea unui plan multianual pentru cercetare pe 
subiectul sarcinii la adolescente.
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Rezultat așteptat 2 (RA2): 
Adolescentele și adolescenții  la nivelul întregii societăți și cu precădere cei 
din comunități marginalizate au acces la servicii integrate PREVENTIVE in-
clusive, de calitate, adecvate cultural

Obținerea acestui RA2 presupune:
o Furnizarea de servicii educaționale preșcolare și de tip școală după școală tuturor copiilor 

(asigurarea spațiului necesar, a accesului financiar, a transportului subvenționat, etc.)

o Existența materiei „Educație pentru sănătate” în toate școlile aflate în zone de risc 
socio-economic. 

o Furnizarea de servicii integrate preventive de calitate pentru toți copiii: analiza și reeva-
luarea curriculum-ului pentru materiile din trunchiul comun – „Dezvoltare personală” 
și „Biologie”- cu dezvoltarea de lucrări practice, ghiduri pentru profesori, materialele 
educaționale interactive ce pun accent pe formarea/ deprinderea de relații sănătoase 
pentru clasele 0-VIII, și înțelegerea noțiunii de contracepție, de boli transmise sexual 
începând cu clasa a V-a; identificarea factorilor de risc pentru sarcină la adolescente, 
alertarea intersectorială și consilierea minorilor aflați în situații de risc.

o Furnizarea de servicii consiliere MF și anticoncepționale gratuite către adolescentele și 
adolescenții  care și-au început viața sexuală, în special către cei aflați în comunitățile 
defavorizate. 

o Existența de oportunități de participare civică cu precădere în comunitățile marginalizate.

o Existența de oportunități de dezvoltare economică/ inițiative economice/economie so-
cială în comunitățile marginalizate.

Rezultat așteptat 3 (RA3): 
Gravidele/ Mamele adolescente și partenerii lor au acces la servicii integrate 
de calitate

Obținerea acestui RA3 presupune:
o Definirea de protocoale/ ghiduri de intervenție pentru servicii specializate și integrate 

adresate mamei adolescente/ taților adolescenți  / taților tineri (dezvoltarea de ghiduri 
de intervenție pentru alertarea activă intersectorială a profesioniștilor de la nivel local în 
situația în care mama adolescentă se află în situație de abuz, dezvoltarea de ghiduri de 
intervenție pentru tată, definirea unui mecanism de disponibilizare /garantare de sume 
pentru a asigura accesul gravidei la  analize de laborator adecvate situației.

o Furnizarea de servicii integrate generale  - sunt implementate pentru gravidele, ma-
mele adolescente și tații copiilor (definirea unui mecanism intersectorial de alertare 
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a situației minorei gravide, definirea unui mecanism intersectorial de alertare a lăuzei 
minore, respectiv crearea unui serviciu de management dirijat al externării mamelor 
minore; asigurarea informațiilor necesare și consilierea motivațională pentru a facilita 
accesul la a doua șansă în educație, servicii de consiliere pentru creșterea stimei de 
sine/ evaluarea semnelor de depresie post partum, consiliere vocațională. 

o Furnizarea de servicii integrate complexe mamelor adolescente care trăiesc în relații 
abuzive cu partenerul/ familia (alertarea intersectorială a DGASPC pentru alocarea acti-
vă a unui manager de caz, asigurarea accesului gravidelor și mamelor adolescente care 
se află în relații abuzive în Centre pentru Mame Minore sau în asistență maternală/ 
familii maternale).

Rezultat așteptat 4 (RA4): 
Principalele audiențe țintă adoptă comportamente anti-stigmă, de relații să-
nătoase, de parteneri responsabili, de adoptare a metodelor contraceptive

Obținerea acestui RA4 presupune:
o Definirea, implementarea, monitorizarea și evaluarea intersectorială a unei campanii 

multianuale de comunicare și schimbare de comportamente anti-stigmă bazată pe 
dovezi. Campania va fi precedată de analiză prin cercetare calitativă a narativelor din 
spatele situațiilor de stigmă, a barierelor în comportamentele  grupurilor țintă, a canale-
lor preferate de comunicare, a tipurilor de mesaje ce ar putea „prinde” la fiecare dintre 
grupurile țintă. 

o Campania va fi de tipul marketingului social cu prezentarea informațiilor în modalități 
prietenoase, cu mesaje și canale de comunicare ajustate după nevoile grupurilor țintă 
(ex.: aplicații mobile prin telefoane dedicate minorilor); campania va prezenta aceleași 
mesaje și însemne / culori atât pe plan național, cât și pe cele județene, locale, la nive-
lul comunităților.


