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Județul Iași selectat pentru a găzdui pilotarea Programului Național Norvegian de 
Educație pentru Sănătate Sexuală și Reproductivă și Distribuire de Prezervative 

Gratuite 
 

În ultimii trei ani, 50% din cazurile noi de infecție HIV/SIDA la nivel național sunt tineri  
 

Național, 25 iulie 2022 
 

 
Societatea Studenților Mediciniști Iași (SSMI) alături de Direcția de Sănătate Publică Iași și 
Consiliul Județean al Elevilor Iași vor pilota în România Programul Național Norvegian de 
Educație pentru Sănătate Sexuală și Reproductivă și Distribuire de Prezervative Gratuite. 
Pilotarea în România a Programului Național Norvegian de Educație pentru sănătate sexuală și 
reproductivă și distribuire de prezervative gratuite este gestionat de Asociația Semper Musica 
în parteneriat cu CPE- Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate și asociația norvegiană Sex 
& Society.  
 
Aproximativ 10.000 de tineri din județul Iași, în mod special cei localizați în mediul rural, vor 
avea acces la educație pentru sănătate sexuală și reproductivă realizată de specialiști și/sau 
studenți la medicină, pentru prevenirea HIV/infecțiilor cu transmitere sexuală și a sarcinilor 
neplanificate, și la 100.000 prezervative gratuite. 
 
Dincolo de intervenția la nivelul tinerilor, coordonatorii și-au asumat și pregătirea asistenților 
medicali comunitari, din județul Iași, pe tema prevenirii HIV și a infecțiilor cu transmitere 
sexuală pentru a asigura o intervenție integrată.  
 
În ultimii trei ani tinerii reprezintă aproximativ 50% din totalul cazurilor noi depistate cu 
infecția HIV/SIDA la nivel național. Este o cifră care ar trebui să așeze la masă toți actorii 
relevanți și să gândească cele mai eficiente intervenții astfel încât să putem garanta dreptul de 
sănătate/acces la sănătate. 
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La nivelul județului Iași există o creștere a numărului de cazuri noi de infecție HIV/SIDA, dacă 
în anul 2019 numărul acestora era de 29 de persoane, prima jumătate a acestui an vine deja cu 
26 de persoane depistate seropozitive. 
 

 



 

3 

 

 
În luna aprilie 2022, ONG-urile, unitățile de învățământ, autoritățile publice și grupurile 
informale de tineri, inclusiv Consiliile Județene ale Elevilor, din București sau județele 
Constanța, Iași, Sibiu și Timiș au fost invitate să găzduiască pilotarea în România a 
Programului Național Norvegian de Educație pentru Sănătate Sexuală și Reproductivă și 
Distribuire de Prezervative Gratuite. În vederea pilotării, un singur județ a fost selectat pentru 
găzduire dintre următoarele București/Ilfov, Constanța, Iași, Sibiu și Timiș. 
 
„Considerăm necesar să găzduim acest program, deoarece după o scădere a incidenței în 
perioada pandemiei, datorată reducerii numărului de testări și a adresabilității la medic, în 
2022 am revenit la incidența din 2019 a infectărilor cu HIV, fapt care ne alarmează. Accesul 
la materiale de protecție este limitat, în prezent neexistând niciun serviciu de acest tip și nicio 
organizație care să asigure acces la aceste materiale. Mai mult decât atât, conform unei 
statistici realizate de Salvați Copiii, în fiecare zi 2 nou-născuți sunt născuți de mame minore.” 
declară Dr. Vasile Cepoi, director general DSP Iași 
 
Nevoia unui astfel de program vine ca răspuns la ceea ce se întâmplă în România: 
 

● Din totalul de noi infecții cu virusul HIV înregistrate în 2021 - 559 cazuri -, 49,5% au 
fost identificate în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 34 ani.1 

● București a înregistrat 177 cazuri noi de HIV în 2021 iar județele Timiș, Iași, Constanța 
sunt în top 5 județe, la nivel național, din punct de vedere al numărului de noi infecții 
cu HIV: Locul 1: București, Locul 2: Cluj, Locul 3: Timiș, Locul 4: Iași, Locul 5: 
Constanța.2 

● În 2019, au fost înregistrate 16.639 de sarcini în rândul adolescentelor. La 
adolescentele între 15 și 19 ani, în 2019, cele mai multe sarcini au fost în județele Mureș 
(827 de sarcini), Brașov (761 de sarcini), Dolj (700 de sarcini), Iași (691 de sarcini), 
Bacău (654 de sarcini), Constanța (616 sarcini), Bihor (593 de sarcini), Suceava (512 
sarcini), Dâmbovița (503 sarcini) și Prahova (483 de sarcini). În 2019, numărul 
întreruperilor de sarcină în cazul fetelor între 15 și 19 ani a fost de 4.290.3  

● În contextul ţărilor Uniunii Europene, România este clasată printre primele două ţări cu 
cele mai mari rate ale naşterilor în rândul adolescentelor (numărul naşterilor la 1.000 
de femei cu vârste cuprinse între 15-19 ani şi 15-17 ani). Concret, în 2016, România 
şi Bulgaria, au avut o rată a natalităţii de 34 şi, respectiv, 36,8 la 1.000 de femei cu 
vârsta cuprinsă între 15-19 ani, de trei ori mai mare decât media ţărilor Uniunii 
Europene.4  

 
1 https://www.cnlas.ro/images/doc/31122021.pdf 
2 https://www.cnlas.ro/images/doc/31122021.pdf  
3 https://www.programsamas.ro/sarcina-la-adolescente-in-romania-raport/  
4 https://www.programsamas.ro/sarcina-la-adolescente-in-romania-raport/   

https://www.cnlas.ro/images/doc/31122021.pdf
https://www.cnlas.ro/images/doc/31122021.pdf
https://www.programsamas.ro/sarcina-la-adolescente-in-romania-raport/
https://www.programsamas.ro/sarcina-la-adolescente-in-romania-raport/
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● 6 din 10 mame minore nu au avut acces niciodată la informații privind la sănătatea 
reproducerii sau educație sexuală. 5 

● Tinerii din rural au fonduri proprii limitate pe care să le utilizeze pentru 
cumpărarea de contraceptive de urgență sau materiale de protecție sau să acceseze 
servicii de planificare familială, iar rata sărăciei, pe segmentul de vârstă 0-17 ani este 
de 32%.SURSA: INS, 2018 

 
„România nu are în prezent o strategie națională HIV/SIDA, o strategie națională pentru 
sănătate sexuală și reproductivă, o strategie de tineret sau o strategie națională de sănătate 
aprobată. În România, educația pentru prevenirea HIV și a infecțiilor cu transmitere sexuală, 
educația pentru prevenirea sarcinilor neplanificate sau cea pentru sănătate sexuală și 
reproductivă pot fi derulate sistematic în unitățile școlare, începând cu clasa a VIII, însă 
lipsesc specialiștii care să livreze aceste tipuri de sesiuni. Sunt realități ale căror efecte se 
resimt la nivelul tinerilor. Calitatea vieții acestora are de suferit pentru că lipsesc politicile 
publice care să faciliteze accesul real al tinerilor la educație pentru sănătate și servicii 
specifice. Noi, Semper Musica, dorim să aducem în țară programe care au demonstrat pe 
parcursul a zeci de ani că cifrele de mai sus pot fi schimbate, că sănătatea tinerilor poate fi 
asigurată de către guvern. ” susține Bogdan Istrate, manager proiect Asociația Semper Musica 
 
 
De ce un program pilot după model norvegian? 
 

În 2017, aproape 8 milioane de prezervative au fost distribuite prin programul național 
norvegian de distribuire gratuită de prezervative. Se presupune că aprox. 400.000 de tineri și 
persoane cu vulnerabilitate la infecții cu transmitere sexuală au beneficiat de prezervative 
gratuite. Acest lucru oferă potențialul de a preveni peste 4.700 de avorturi și 2.200 de cazuri de 
chlamydia. Economiile totale pot fi calculate la cca. 84 milioane NOK (8,266,581 euro)  în 
plus față de costurile sociale semnificative care pot fi evitate printr-o astfel de măsură 
preventivă. 

 

Departamentul de Sănătate din Norvegia trimite prezervative gratuite la majoritatea școlilor 
secundare superioare, universități și colegii din Norvegia, pe lângă unele școli secundare 
superioare și foarte multe centre de sănătate pentru tineri și diverse organizații (printre care 
Crucea Roșie, MSO, Comitetul pentru sănătate, Procent, Sex and Society și Church City 
Mission). 

Programul a fost demarat în 1999 cu distribuirea a 500.000 de prezervative gratuite către 
grupurile vulnerabile, urmând ca din anul 2000 să fie extins și către tineri, statisticile publice 

 
5 https://www.salvaticopiii.ro/sci-ro/files/2d/2de11e1f-1d13-469b-909d-d9eb35962229.pdf  
 

https://www.salvaticopiii.ro/sci-ro/files/2d/2de11e1f-1d13-469b-909d-d9eb35962229.pdf
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din Norvegia din 2001, 2003 și 2008 arătând o creștere a utilizării prezervativului în rândul 
acestora. Astfel, din 2000 și până în 2011 au fost distribuite 5,4 milioane de prezervative 
gratuite. 

Programul național norvegian de distribuire gratuită a prezervativelor a fost cuprins în două 
planuri naționale de sănătate sexuală: Planul de acțiune pentru prevenirea sarcinilor nedorite 
(pentru a reduce numărul de întreruperi de sarcină) și Strategia pentru prevenirea HIV și a 
infecțiilor cu transmitere sexuală. 

Rezultate notabile ale programului: 

● O cercetare de evaluare a programului norvegian, realizată în 2008, a arătat că trei din 
patru tineri au folosit programul de distribuire a prezervativelor gratuite; 

● În plus, 70% dintre tineri doresc să poată comanda prezervative gratuite online și mulți 
s-au declarat pro utilizării tonomatelor de prezervative; 

● Programul de distribuire a prezervativelor gratuite a fost o parte importantă a 
strategiilor autorităților pentru prevenirea infecțiilor cu transmitere sexuală, inclusiv 
HIV, și a sarcinilor și avorturilor nedorite. 

 
Programul pilot face parte din proiectul “Tânăr, 16 ani, din rural: În România, dreptul meu la 
sănătate este constant încălcat!” al Asociației Semper Musica în parteneriat cu CPE – Fundația 
Centrul Parteneriat pentru Egalitate și asociația norvegiană Sex&Society, beneficiind de o 
finanțare în valoare de 243.481,80 euro, prin programul Active Citizens Fund România, 
finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. 
 

Pentru informații suplimentare persoana de contact este Mihaela Sandu, Fanfara Public 

Advisors, 0723.433.816, mihaela.sandu@fanfarapr.ro  

 

  

mailto:mihaela.sandu@fanfarapr.ro
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Notă pentru redactori: 

 

Despre proiect: 

Asociația Semper Musica, prin partenerul român, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, își va 

crește capacitatea de advocacy pentru a cere autorităților respectarea dreptului tinerilor la 

sănătatea reproducerii prin: 

- Organizarea a 20 întâlniri cu autoritățile publice;  

- Realizarea unei vizite de studiu găzduită de Asociația Sex & Society Norvegia în cadrul 

căreia organizația va avea acces la un program de bună practică de educație și distribuire 

de prezervative;  

- Sondarea opiniei a 17.053 tineri din rural legat de accesul lor la servicii și educație de 

contracepție,  

- Pilotarea programului norvegian în România  

- Capacitarea 1000 de tineri din rural să ceară la rândul lor autorităților publice și centrale 

să le respecte dreptul la sănătate. 

 

Despre Asociația Semper Musica: 

 

Asociația Semper Musica este una dintre cele mai active organizații din România, din 

domeniul prevenirii HIV, cu activitate în peste 45 de comunități din țară. În 2014, Asociația 

Semper Musica devine prima organizație din țară finanțată de Fundația MTV Staying Alive 

din America, iar în 2016, eforturile asociației din domeniul prevenirii HIV sunt 

recunoscute prin câștigarea Premiului I la Gala Societății Civile – Proiecte pentru tineret. 

În 8 ani de activitate în domeniul prevenirii HIV, Asociația Semper Musica a informat 

direct, legat de infecția cu HIV și contracepție, peste 40.000 de liceeni și tineri, peste 2500 

de tineri de la nivel național beneficiind de consiliere specifică online și gratuită. 

 

Despre Programul Active Citizens Fund România  
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Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. 

Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a  

consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, 

Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din 

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de 

Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care 

acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului 

Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează 

consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor 

vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe 

termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul 

său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și 

consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein 

și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă 

rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile 

SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro  

 

http://www.eeagrants.ro/

