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În luna februarie, Ministerul Sănătății, prin Programul Național de Evaluare și Promovare a Sănătății 

organizează campania “Protejează-ți sănătatea!  Sănătatea reproducerii – dreptul și responsabilitatea ta!”, 

campanie  care aduce în atenția publică problematica  sănătății reproducerii pentru adolescenți și femeile gravide 

și are ca obiectiv  creșterea nivelului de informare al acestora despre : contracepție, importanța planificării 

familiale, sănătatea în perioada sarcinii, avorturile și complicațiile acestora, bolile cu transmitere sexuală. 

Sănătatea reproducerii definită ca fiind o bună stare fizică, mental și social și nu doar absența bolii sau a 

infirmității, în toate aspectele referitoare la sistemul reproducător și la funcțiile și procesele acestuia, se referă la 

faptul că oamenii sunt capabili să aibă o viață sexual satisfăcătoare și sigură și că au capacitatea de a se reproduce 

și libertatea de a decide cu privire la viața lor sexuală.  

  

În perioada 2011-2019, România se situează pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește procentul 

nașterilor înregistrate la adolescente. Acest aspect este unul complex, ale cărui consecințe afectează atât mama, 

cât și copilul. Fenomenul „copiilor cu copii ”are consecințe atât asupra situației mamei, cât și asupra sănătății 

fizice și emoționale a unor copii care se nasc într-un mediu vulnerabil și supus riscurilor sociale. Sarcina și 

complicațiile la naștere la mame adolescente cu vârsta cuprinsă între 10 și 19 ani conduc la riscuri mai mari de 

eclampsie, endometrită puerperală, infecții sistemice și la principala cauză de deces în rândul fetelor adolescente, 

cât și prematuritate și chiar mortalitate infantilă. 

 

În UE, în perioada 2011-2019, numărul de nascuți vii provenind de la mame cu vârste între 10-14 ani, a scăzut cu 

aprox. 15%, în România scăderea fiind cu 0,13%. În 2019, aproximativ 44% din numărul de nou născuți provenind 

de la fetele 10-14 ani în EU/EEA, se regăseau în România.  

 

Înperioada 2011-2020, înRomânia, natalitatea a crescut de la 9,7%o în 2011 până la 10,8%o în 2017, 

apoiascăzutcontinuuajungândîn 2020, la valoarea de 9,2%o, aproapeegalăcu media UE (9,1%o). 



 

În România, în anul 2020 avorturile la fete cu vârste între 15-19 ani, au scăzut  cu 70% comparativ cu anul 2011 (16,1%o  

în 2011 , si 5%o în 2020). Anual s-a înregistrat scăderea avorturilor la această grupă de vârstă. 

 

În perioada 2011-2021, prevalența utilizării contraceptivelor la nivel european a fost între 57-58.1%, la nivel est-european 

50.1-51.7%. În România, în aceeași perioadă, prevalența utilizării contraceptivelor a variat între 28.8-32.1%. 

 

Campania este implementată la nivel județean de către Direcția de Sănătate Publică a județului Constanța, suportul 

metodologic al campaniei fiind asigurat de către Institutul Național de Sănătate Publică.  


