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CUVÂNT ÎNAINTE

Raportul de față prezintă rezultatele celui de-al cincelea studiu privind sănătatea reproducerii la femeile de 

vârstă fer� lă, din România.

Spre deosebire de celelalte studii, realizate în anii 1993, 1996, 1999, 2004, care au benefi ciat de asistență 

tehnică și fi nanciară din străinătate, studiul de față a fost realizat exclusiv de INSMC cu fi nanțare integrală de 

la Ministerul Sănătății din România.

Cu mici adaptări, studiul din 2016, a fost realizat după aceeași metodologie ca precedentele studii pentru ca 

datele obținute să poată fi  comparate în � mp.

Deși au trecut mai bine de 10 ani, de la precedentul studiu, iar evoluția unor indicatori de bază ai sănătății 

femeii și copilului au cunoscut progrese notabile, ca urmare a aplicării unor poli� ci în acest domeniu, totuși 

nivelul la care aceș� a se situează în prezent, ramân, în context european, necorespunzătoare. 

Această stare de fapt indică existența unor aspecte cri� ce în furnizarea serviciilor de sănătate către populație, 

în special pentru mamă și copil.

Scopul acestui amplu studiu a fost evaluarea sănătății reproducerii la femeile de vârstă fer� lă din România, a 

serviciilor de sănătate pentru mamă și copil, a barierelor existente în accesarea acestor servicii, la nivel primar, 

secundar și terțiar. Acestora li s-au adăugat și alte ținte precum iden� fi carea unor a� tudini ale femeilor față 

de sănătatea reproducerii sau cea de violență domes� că îndreptată asupra femeilor.

Rezultatele celor patru studii privind sănătatea reproducerii au fundamentat strategii și planuri de acțiune în 

domeniul sănătății reproducerii și planifi cării familiale.

Prezentul raport aduce un plus de cunoaștere a situației actuale prin datele pe care le pune la dispoziția 

decidenților, pentru a fundamenta poli� ci, intervenții care să reducă inegalitățile în sănătate. Totodată 

datele vor putea redefi ni prioritățile și redirecționa resursele către zonele defi citare care afectează sănătatea 

reproducerii pe termen lung a populației.

Profesioniș� i din sănătate pot fi  de asemenea benefi ciarii datelor din raport, prin faptul că pot evalua efi ciența 

muncii lor și la nivel de grupuri mari și înțelege mai bine factorii ce condiționează u� lizarea serviciilor medicale 

și compliantă populației la recomandările profesioniș� lor.

Apreciem în mod deosebit sprijinul logis� c primit din partea Direcțiilor de Sănătate Publică cărora le mulțumim 

călduros, pe această cale.

Mulțumim tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui studiu și cu deosebire femeilor din populația 

vizată care au acceptat să discute cu operatorii noștri de culegere a datelor.

 

Prof. Dr. Nicolae SUCIU

Manager INSMC 
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STUDIUL SĂNĂTĂŢII REPRODUCERII 2016

Rezumat 

INTRODUCERE

Prezentul studiu a fost realizat în cadrul Programul Naţional de Sănătate al Femeii şi Copilului (PN 

VI) şi reprezintă cea de a cincea evaluare privind sănătatea reproducerii în România după studiile din 

anii 1993, 1996, 1999 şi 2004. 

Ca studiu transversal desfăşurat periodic, principalele repere ale studiului au fost preluate din 

experienţa studiilor anterioare. În acest sens, cel mai important aspect îl reprezintă u� lizarea în toate 

etapele studiului a metodologiei propusă de CDC Atlanta, încă din anul 1992, pentru Cercetarea 

Sănătății Reproducerii în România. Trebuie de asemenea precizat că instrumentul de inves� gare 

u� lizat în 2016, pentru culegerea datelor, a respectat structura celui proiectat de CDC Atlanta (cu 

unele actualizări şi completări). Respectarea acestor condiţii a permis şi compararea în � mp a 

rezultatelor studiilor anterior amin� te.

METODOLOGIE

PROIECTAREA EȘANTIONULUI 

Cel de-al cincilea studiu privind sănătatea reproducerii la femeile de vârstă fer� lă din România s-a 

realizat în ul� mul trimestru al anului 2016 şi începutul anului 2017, pe un eşan� on reprezenta� v de 

femei fer� le 15-45 ani.  

În alcătuirea eşan� onului a fost u� lizată o selecţie mul� stadială, după ce a fost stabilită 

reprezenta� vitatea  pe medii de rezidenţă şi regiuni, primul stadiu  fi ind cel al selecţiei judeţelor din 

cadrul regiunii, urmat de cel al selecţiei gospodăriei (locuinţei). 

În ce priveşte � pul de eşan� on a fost aleasă o eşan� onare de � p cluster, clusterul fi ind tocmai 

echivalentul unităţii de inves� gare. 

Ca urmare a selecţiei, inves� garea de teren s-a desfăşurat în 19 judeţe şi Municipiul Bucureşţi 

acoperind toate cele opt regiuni geo-economice ale ţării, eşan� onul de peste 5000 de respondenţi 

fi ind reprezenta� v în raport cu primele două criterii de eşan� onare menţionate anterior. 

Cu o probabilitate de 95% se poate afi rma că volumul eşan� onului de femei asigură o eroare maximă 

de selecţie de ±1,38% pentru populaţia ţintă. Cu alte cuvinte, rezultatele cercetării la nivel de eşan� on 

pot fi  ex� nse pentru populaţia din care provine în intervalul de încredere oferit de eroarea de selecţie. 

Distribuţia pe medii de rezidenţă a unităţilor de inves� gare a fost de 540 unităţi în mediul rural, 

respec� v de 710 unităţi în mediul urban, rezultând un eşan� on de 5051 subiecţi. 

REALIZAREA EŞANTIONULUI

Eşan$ onare şi distribuţia teritorială 

Eşan� onul cercetării a fost proiectat pe baza structurii pe regiuni şi medii de rezidenţă în România la 

1 ianuarie 2016. Pe baza structurii populaţiei a fost determinată structura unităţilor de inves� gare, 

fi ecare reprezentând un claster de câte 4 subiecţi.
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Eşan� onul proiectat şi eşan� onul realizat

Inves� garea pe teren s-a desfăşurat în 64 de oraşe şi 388 sate din 173 comune, din 19 judeţe ale ţării 
şi cele 6 sectoare ale Municipiului Bucureş� . A rezultat un eşan� on din 5051 subiecţi, 2146 persoane 
din mediul rural şi 2905 persoane din mediul urban.

FERTILITATE  ȘI AVORT

FERTILITATE

Plecând de la demersurile anterioare, Studiul Sănătății Reproducerii 2016 a luat în discuție fer� litatea 
din România având ca grup de analiză anul de studiu și un an premergător studiului.

Indicatorii de fer� litate au fost determinaţi atât pe fi ecare dintre cei doi ani, cât şi în raport cu 
întreaga perioadă vizată.

Nivelul fer� lității tendințe și diferențieri

Datele noastre relevă o creștere a fer� lității totale, în anul 2015, în anul 2016 și cumulat la nivelul 
celor 2 ani 2015/2016  menţionaţi.

Valorile  fer� lităţii sunt superioare celor din anul 2004 când se înregistra o rată totală a fer� lității de 
1,3 născuți per femeie.

De asemenea, compara� v cu evaluările din etapele anterioare ale studiului, în anul 2016 se constată 
o scădere de zece puncte procentuale a persoanelor, fără copii, de la 42,3% în SR 2004, la 32,6% în 
SR 2016. O  explicaţie a acestei situaţii poate fi  intrarea în vigoare a Legii nr. 66/2016, în urma căreia 
mamele benefi ciază de concediul pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 ani, condiţe în care, în 
momentul evaluării, au fost găsite la domiciliul iden� fi cat un număr mai mare de persoane cu copii. 

Rata specifi că de fer� litate 

Dacă analizăm rata specifi că cumulată 2015/2016 în comparație cu datele din anul 2004, se remarcă 
o creștere a ratei specifi ce pentru toate grupele de vârstă. 

Se poate constata că în anul 2016 ne îndreptăm spre o fer� litate tardivă, cea mai mare creştere a 
fer� lităţii în raport cu anul 2004 înregistrându-se în etapa 30-34 ani. Pentru anul 2016 un semnal de 
alarmă este creşterea fer� lităţii la adolescente 15-19 ani.

Rata totală a fer� lității înregistrează diferențe în mediul urban-rural în favoarea ruralului. Această 
diferență urban-rural este menționată și în studiile anterioare anilor 1993, 1999 și 2004. Fer� litatea 
totală (an 2015/2016) este mai  mare, în grupul femeilor cu un nivel de educație şi socio-economic 
scăzut. 

AVORTUL INDUS ( PROVOCAT)

Ches� onarul a analizat avortul pe o perioadă de 10 luni aferente anului 2016 şi pe o perioadă mai 
lungă de 10 ani anteriori studiului. 

În 2016, pe o perioadă de 10 luni rata totală de avort este de 0,26 % o valoare staţionară faţă de 
media ratei totale de avort în 2004 (0,28).

Rata totală de avort este mai crescută la femeile din rural, oraşele mici, la femeile căsătorite și la cele 
cu un nivel educațional scăzut, situație similară cu studiile anterioare.
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Dacă ne referim la prevalența avortului la femei în ul� mii 10 ani se observă că 15,8% dintre femei 

au avut cel puţin un avort provocat media fi ind de 2,6 avorturi/femeie. Comparaţia datelor din 2016  

privind  avortul provocat cu cele ale studiilor anterioare trebuie privită cu oarecare rezervă datorită 

unor diferenţe în metodologia de analiză a anumitor indicatori.

PLANIFICAREA FAMILIALĂ  

UTILIZAREA CURENTĂ ȘI ANTERIOARĂ A CONTRACEPTIVELOR

U� lizarea contracepției de către femeile de vârstă fer� lă

În anul 2016 un procent de 48,4% dintre femeile de vârstă fer� lă folosesc metode de contracepţie 

dintre care 38,7 % metode moderne și 9,6% metode tradiționale.

Prevalenței contracepției curente la femeile de vârstă fer� lă (15-44 ani) a avut o evoluție constant  

ascendentă până în anul 2004,  plecând de la o pondere  41% în anul 1993, ajungând la 48% în anul 

1999 și la un vârf de 58% în anul 2004. În anul 2016 u� lizarea contracepţiei scade ajungând în anul  

la 48,4%. 

În ceea ce privește metodele de contracepție folosite de-a lungul anilor se constată creșterea constantă 

a u� lizării metodelor moderne de la 23% în anul 1999 la 34% în anul 2004 și la 38,7% în anul 2016. 

În 2016 metodele moderne sunt de 4 ori mai frecvent u� lizate decât cele tradiționale. Cele mai 

frecvent folosite  metode contracep� ve moderne sunt în ordine descrescândă: prezerva� vul 15,1 %, 

pilula 11,2%, ligatura de trompe 5,4 %. 

Analiza compara� vă a folosirii diferitelor metode contracep� ve eviden� ata în studiile sănătății reproducerii 

de-a lungul anilor arată o creștere importantă din anul 1999 până în 2016 a u� lizării prezerva� vului de la 

7,7 la 15,1%, a pilulei de la 6,5% la 11,2% și a ligaturii de trompe de la 1,9 % la 5,4 % .

Femeile în cuplu folosesc orice � p de contracepţie în procent de 55,6%, un nivel inferior raportat la 

anul 2004 (70%). Trebuie semnalat ca element pozi� v totuşi, creșterea ponderii femeilor în cuplu 

care u� lizează în mod curent mijloace moderne de contracepție de la (14%) în 1993  la  30% 1999 la 

38% în 2004 la 43,6% în 2016. 

În 2016 sursa principală de procurare a contracep� velor este comerțul cu amănuntul, urmată de 

sectorul medical. As# el 82,3% dintre femei raportează procurarea contracep� velor în principal din 

farmacie sau din magazine și o pondere mult mai mică apelează preponderant la sectorul medical. 

NEVOIA DE SERVICII DE PLANIFICARE FAMILIALĂ

În anul 2016 nevoia potenţială de contracepţie este de 65% pentru femeile în vârstă de 15-45 ani şi 75% 

pentru femeile în cuplu. 19,3% dintre femeile căsătorite sau în uniune consensuală nu u� lizează deloc 

contracepția şi 12,0 % folosesc metode tradi� onale, fi ind as# el expuse, riscului unei sarcini. În aceste 

condiţii nevoia neacoperită pentru o metodă de contracepţie modernă calculată la femeile de vârstă 

fer� le este de 26,3 % iar la cele căsătorite 31,4% pondere mai scăzută în raport cu anul 2004.

SĂNĂTATEA MAMEI ȘI COPILULUI

ÎNGRIJIREA PRENATALĂ 

Această secțiune descrie u� lizarea serviciilor de îngrijire prenatală de către gravidele care au născut 

în doi ani anteriori studiului (1 ianuarie 2015-30 octombrie 2016).
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Ponderea femeilor cu îngrijire prenatală

În anul 2016 un procent de 92,9 % din femeile ches� onate au recurs la servicii prenatale specializate, 
atât în mediul rural cât și în cel urban, cu o oarecare preponderență în mediul rural. 

Luarea în evidență și vârsta sarcinii

Prezentarea la medic pentru a fi  luată în evidență cu sarcina relevă faptul că 74,8%, s-au prezentat 
la consultația prenatală în trimestrul 1, un procent de 11,4% în trimestrul 2 și 1,3% în trimestrul 3.

În anul 2016 femeile din mediul urban benefi ciază în mai mare măsură de îngrijirea prenatală în 
primul trimestru de sarcină, compara� v cu cele din mediul rural și anume, 77,8% versus 71,4%.   

Față de datele studiului din anii 2004 și 1999, în anul 2016 se observă o îmbunătățire a situației în 
rural, adică, o creștere a ponderii gravidelor luate în evidență în primul trimestru de la 54% în anul 
1999, la 66% în anul 2004 și la 71,5% în anul 2016. Atât în anul 2016 cât și în anul 2004 femeile care 
au studii secundare complete sau un nivel socio-economic scăzut, precum și cele care au raportat mai 
mult de trei nașteri se prezintă într-un procent mai scăzut la consultații prenatale în primul trimestru. 
Cea mai mică probabilitate de a se prezenta pentru consultații o au femeile cu mai mult de 3 copii. 

În anul 2016 consultațiile prenatale au fost acordate de către medicul specialist O-G, în proporție de 
86,5%, urmat de medicul de familie (58,2%), asistente 10,3% și moașe 4,7%. (răspunsuri mul� ple) 

În ceea ce priveşte inves� gaţiile din cadrul consultaţiei prenatale 92,7% dintre femei declară 
efectuarea de ecografi i, 88% măsurarea tensiunii arteriale, 84,5% analiza de urină, 83% măsurarea 
tensiunii arteriale, 80% cântărire și 43,8% examene gene� ce în cadrul consultaţiei prenatale. 

ÎNGRIJIREA LA NAȘTERE

Majoritatea nașterilor din perioada analizată 2015-2016 au avut loc în maternități sau secții de 
obstetrică ginecologie a spitalelor de stat sau par� culare (98,4%) un procent similar cu cel al anului 
2004 (98%).  89% dintre femei au născut în maternități publice și 11% în maternități private. 

Per total lot ches� onat nașterea naturală a fost în proporție de 61,8%, iar prin operație cezariană 
s-au terminat 37,1% din na.teri.

Prevalența operației cezariene de 37,1% este în creștere față de 19,1% (11,6% rural, 27,1% urban)
raportată în anul 2004. 

Îngrijorător este creșterea numărului de cezariene, în general, atât în mediul urban cât și cel rural, 
cât și tendința de creștere con� nuă.

Dacă ne referim la greutatea la naştere 7,9%, dintre copiii născuți în anii 2015-2016, au o greutate 
sub 2500 g. 

ÎNGRIJIRILE POSTNATALE

În medie, 42% dintre femei au primit îngrijiri postnatale la domiciliu, fără diferențe notabile între 
mediul urban și rural. Consultațiile la domiciliu au fost acordate de cele mai multe ori, de medicul de 
familie (62%), asistenta medicului de familie (26,6%) și asistentul medical comunitar 6,6% 

Informațiile primite de femei în cadrul consultațiilor postnatale s-au referit la: îngrijirea copilului 
92,1%, alimentaţia mamei 90,4%, alăptare 89,5%, îngrijirea sânilor 87,8%, planifi care familială 
82,1%, drepturile copilului şi ale familiei 56,3%.
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ALIMENTAȚIA NATURALA  A SUGARULUI

94,9% dintre copiii care s-au născut în maternități publice și 89,7% dintre cei născuți în maternități 

private au fost alăptați pe durata șederii în maternitate. Ponderea copiilor alăptați în prima oră de 

la naștere a fost de 5,4% și respec� v 3,4% în fi ecare din cele două � puri de maternități menționate. 

Peste 60% dintre copiii născuți în ambele � puri de maternități au fost alăptați pentru prima oară 

între 2 și 24 de ore după naștere. Numai 41,8% și respec� v 22,4%, dintre copii au fost doar alăptați 

(alăptaţi exclusiv), restul au primit și lapte formulă în maternitate. Ponderea alăptării exclusive până 

la 6 luni a fost de 5,9%, cu 2,7% mai mare faţă de ul� ma evaluare realizată în 2010 (3,2%). Aceste 

date trebuie să fi e privite cu rezervă, deoarece eșan� onul copiilor de 0-6 luni este redus (135 de 

cazuri).

SCREENING  NEONATAL  

Despre screening-ul la nou născut efectuat în maternitate pentru fenilcetonurie și hipo� roidie ca 

și despre cel pentru surditate au auzit în aceeași proporție 30,5% de femei din mediul rural și puțin 

peste jumătate în mediul urban (50,7%). 

Doar 29,4% dintre femeile intervievate au fost informate de importanța testării copilului pentru 

fenilcetonurie, 28,7% pentru surditate și 15,4% pentru re� nopa� e.

Calitatea  serviciilor 

Au fost studiate serviciile acordate femeilor gravide u� lizând un scor de evaluare de la 1-5 puncte 

(maxim 5 puncte). 

În contextul asistenței prenatale punctajul mediu pentru informaţiile primite a fost 4, a� tudinea 

personalului 4.06, � mpul de aşteptare 3.67 şi tratamente aplicate 4.0. Asistenţa la naștere și postnatal 

în spital a fost evaluată cu un scor mediu de 4,12 puncte şi îngrijirea postnatală cu 3,99 puncte.

SERVICII DE SĂNĂTATE 

PREVENIREA CANCERULUI DE COL UTERIN

62,4 % din femeile cu experiență sexuală au afi rmat că au făcut testul de citologie vaginală Babeș 

Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Rezultatele sunt semnifi ca� v mai bune față 

de anul 2004 când 80% dintre femeile fer� le cu experiență sexuală nu au fost testate niciodată. 

Considerăm acest trend favorabil datorat în primul rând ac� vităţiilor din programul naţional de 

prevenire a cancerului de col uterin. 

EXPERIENŢA SEXUALĂ ŞI CONTRACEPTIVĂ LA TINERE 

EXPERIENŢA SEXUALĂ A TINERILOR

Procentul � nerelor care au raportat cel puţin o experienţă sexuală, a fost de 67,1%, cu 17,2% mai 

mare decât în 2004. Ponderea femeilor � nere care au experiență sexuală în mediul urban este cu 

aproxima� v, 5%, mai mare decât în cel rural. În cazul a peste 41,2% dintre � nere, prima experienţă 

sexuală a fost premaritală, cu diferenţe mari între mediul urban şi rural.

Vârsta la prima experienţă sexuală este de sub 15 ani, la 5,7% dintre fete cu o pondere în mediul rural  

este de aproape 9%. 
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UTILIZAREA CONTRACEPŢIEI LA PRIMA EXPERIENŢĂ SEXUALĂ 

Mai mult de jumătate dintre � nere, care au avut cel puţin o experiență sexuală, au declarat că au 

u� lizat o metodă de contracepţie la prima experienţă sexuală. Raportat la 2004, în 2016, a crescut 

u� lizarea metodelor moderne contracep� ve la prima experiență sexuală. Ponderea femeilor din 

mediul urban care u� lizează o metodă de contracepţie la prima experiență sexuală este dublă, faţă 

de cea a celor din mediul rural. 

Metoda cea mai u� lizată de � nerele care au afi rmat că au u� lizat o metodă la prima experienţă 

sexuală a fost prezerva� vul, 87%. 

UTILIZAREA CONTRACEPȚIEI LA CEL MAI RECENT CONTACT SEXUAL

Ponderea u� lizatoarelor unei metode contracep� ve, la cel mai recent contact sexual, depășeste cu 

puțin 50%.

În raport cu 2004, u� lizarea metodelor contracep� ve la femeile � nere a scăzut de la 75% la 53%. A 

scăzut, de asemenea, ponderea u� lizatoarelor metodelor atât moderne cât și tradiționale. Singura 

metodă u� lizată, în 2016, care a cunoscut o creștere, a fost prezerva� vul atât la căsătorite, dar mai 

ales la necăsătorite.

CUNOŞTINŢE ŞI ATITUDINII DESPRE SĂNĂTATEA REPRODUCERII

Cele mai multe femei consideră că numărul ideal de copii pentru o familie este de doi copii (42,2%). 

Opţiunile faţă de numărul ideal de copii la momentul căsătoriei cunosc o schimbare importantă în 

sensul că procentul femeilor care optează doar pentru un singur copil crește cu aproape 15 %, atât la 

cele rezidente în mediul urban cât și la cele din rural.

A# tudini privind avortul 

Aproape jumătate dintre femei cred că femeia are dreptul să ia decizia renunțării la o sarcină. Dacă 

în 1999, 23 % dintre femei erau favorabile avortului într-o as" el de situaţie, în 2016 doar 7%, accepta 

avortul pentru acest considerent. 

A# tudini față de familie și rolurile reproduc# ve

Majoritatea covârşitoare a femeilor atât în urban cât și în rural au apreciat că responsabilitatea 

deciziei privind numărul de copii, prevenirea sarcinii, revine ambilor parteneri. 

Anumite mentalități s-au schimbat semnifi ca� v în ul� mii 15 ani, cu privire la condiţia femeii la 

căsătorie sau rolurile din familie.

CUNOŞTINŢE ŞI ATITUDINI DESPRE HIV/SIDA

În anul 2016  un procent de 96,5% dintre femei afi rma că au auzit despre HIV/SIDA, 92,8% despre 

sifi lis, 59% despre gonoree, o pondere mai scăzută în raport cu datele din anul 2004. 

71,3% dintre femei au informaţii despre candidoza, 62,4% despre herpes genital, 39,5% despre 

chlamidia, 37,5% trichomonas, 31,2% despre vegetații veneriene un procent superior raportat la 

anul 2014. 
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Prac� ci privind testarea HIV 

29% dintre femei au efectuat testul HIV, 61% la recomandarea medicului, 22 % în sarcină și 8,7% 

din proprie iniţia� vă. Deși este recomandată consilierea pre și post test, doar 37,6% dintre femeile 

testate HIV afi rmă că au benefi ciat de acest serviciu  medical.

ABUZUL FIZIC SI SEXUAL

ABUZUL  ÎN COPILĂRIE

Aproape jumătate dintre femeile care locuiesc singure sau cu partenerul (48,6% din 1335 subiecţi) 

au fost supuse, în copilărie, unei forme de agresiune din partea părinților/familiei. Peste 65% dintre 

femei au declarat că au fost, în copilărie, martori ai violențelor în familie. 

VIOLENȚA ÎN FAMILIE 

Contextul în care se declanșau aceste evenimente sunt în ordinea frecvenței: din cauza rudelor, a 

consumului de alcool, gelozie, lipsuri/somaj, fără ca unele să le excludă pe celelalte. 

Aproape 5% dintre femei au declarat că au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma violențelor 

suferite. Numai 6% dintre femeile care au suferit forme de violență au reclamat fapta și agresorul 

la poliție. Femeile expuse cel mai mult la agresiuni fi zice și sexuale, sunt cele cu educație puțină, 

din regiunile de sud, rome, cele cu mai mulți copii și cu nivel socio-economic scăzut. Referitor la 

agresiunile verbale, femeile sunt distribuite aproape egal în raport cu caracteris� cile amin� te.
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THE INTRODUCTION

The present study was carried out within the Na� onal Program of Women’s and Child’s Health (PN 
VI) and represents the fi � h survey on reproduc� ve health in Romania a� er the studies performed in 

1993, 1996, 1999 and 2004,

As a cross-sec� onal study, the survey methodology used  were similar to the methodology proposed by 

CDC Atlanta, since 1992, for reproduc� ve health surveys in Romania. It should also be noted that the 

tools  used in 2016, for data collec� on, complied with the structure designed by CDC Atlanta , with 

some updates.  These condi� ons allowed us to compare results of all  the above men� oned surveys 

and to determine trends in reproduc� ve health.

METHODOLOGIES 

PROJECT  SAMPLE

The fi � h study on reproduc� ve health survey in Romania was performed at the end of 2016 and the 

beginning of 2017, on a representa� ve sample of fer� le women aged 15-45 years

In sampling of the target popula� on  a mul� stage selec� on was used, taking in account 

the representation  by residence and regions; the fi rst stage being the selec� on of the coun� es in the 

region, followed by the selec� on of the household 

Regarding the sample type, a cluster sample was chosen, the cluster being the equivalent of the 

inves� ga� on unit.

As a result of the selec� on, the fi eldwork of the survey  was carried out in 19 counties and the 

Municipality of Bucharest, which covers all the eight geo-economic regions of the country.  The 

sample of more than 5000 respondents used in the survey was representative  for the fi rst two 

sampling criteria men� oned above.

With a probability of 95% it can be stated that the volume of the sample of women ensures a 

maximum selec� on error of ± 1.38% for the target popula� on of women aged 15-45. 

SAMPLE PERFORMANCE

Sampling and territorial distribu! on

The sample was designed based on the structure by region and area of   residence in Romania on 

January 1, 2016. Based on the popula� on structure, the structure of the inves� ga� on units was 

determined, each represen� ng a cluster of 4 subjects.

The designed sample 

The fi eld  work was  performed in 64 ci� es and 388 villages, 19 districts of the country and the 6 

districts of Bucharest. The distribu� on of the inves� ga� on units was 540 units in the rural area, 

respec� vely 710 units in the urban area, 

A sample of 5051 subjects, 2146 persons from the rural area and 2905 persons from the urban 

area resulted. 



Summary

FERTILITY AND ABORTION. FERTILITY

The Reproduc� ve Health Survey 2016 took into considera� on fer� lity in Romania   analysing  the 

year of study and a year before the study.

Fer� lity indicators were determined both on each of the two years, as for the the en� re period 

considered.

Fer! lity level  trends 

Our data men� on  an increase in total fer� lity in each year 2015, 2016 and cumula� ve within the 

two years 2015/2016.

Values of the fertility are higher than those of 2004 when it was recorded a total fer� lity rate of 1.3 

births per woman.

In 2016 there was a drop of 10% of childless persons ,  from 42.3% in SR 2004, to 32.6% in SR 2016 .

An  explanation this situation may be the entry into force of Law no. 66/2016, whereby mothers 

receive parental leave un� l the child is two years, old , state in which during the study  an increase 

number with small  children were found at home  

Specifi c fer! lity rate

If we look at the cumula� ve specifi c fer� lity rate 2015/2016 compared to 2004 data, we no� ce an 

increase in the specifi c ferility  rate for all age groups .

It should be men� oned in 2016  a late fer� lity increase  , the largest increase being between age 30-

34 years.  Alarming is also the increase of fer� lity in adolescents ( 15-19 years)

The total fer� lity rate registers diff erences urban-rural in favor of the rural ,  diff erence also men� oned 

in 1993, 1999 and 2004. Total fer� lity is higher, in the group of women with a low level of educa� on 

and socioeconomic.

ABORTION 

Abor! on is analysed over a period of 10 months (2016 )  and over a period of 10 years prior to the 
study.

In 2016 ( 10 months ) the total abor� on rate is 0.26% a  slight decrease  compared to the mean  of 

the total abor� on rate in 2004 (0.28% ). The overall rate of abor� on is higher in rural women, small 

ci� es , married women and those with low educa� onal level, a situa� on similar to previous studies.

If we refer to the prevalence of abor� on in women in the last 10 years, it is observed that 15.8% of 

women had at least one induced abor� on the average being 2.6 abor� ons / woman.

The associa� on of the data in  2016  with those of previous survey should be done with reservations 

due to differences in study  methodology used.

FAMILY PLANNING

CURRENT AND PREVIOUS USE OF CONTRACEPTIVES

Use of contracep! on by women of childbearing age

48.4% of women of childbearing age use contracep� on methods in 2016 , of which 38.7 % are using  

modern and 9.6% tradi� onal  contracep� on.
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The prevalence of current contracep� on use in 15-44 years old women increased constantly  un� l 

2004 , star� ng with  41% in 1993, reaching 48% in 1999 and a peak of 58% in 2004 . In 2016 the use 

of contracep� on decreases  among women to 48.4%.

Over the years  it should be men� oned the constant increase of the use of modern  contracep� on 

methods from 23% in 1999 to 34% in 2004 and to 38.7% in 2016.

In 2016, modern methods are 4 � mes more frequently used than tradi� onal ones. The most 

commonly used modern contracep� ve methods are in decreasing order: condom  15.1%, pill 11.2%, 

tubal liga� on 5, 4 %.

The analysis of the trends in  � me of contracep� ve use shows a signifi cant increase from 1999 to 

2016 of the use of the condom from 7.7 to 15.1%, of the pill from 6.5% to 11.2% and tubal liga� on 

from 1.9% to 5.4 %.

Women in couple use any type of contraception at the rate of 55.6%, a lower percentage  compared 

to 2004 (70% ) . It should be men� oned as positive fact, however, the increasing prevalenece  of women 

in couples who currently use modern contracep� ves in 2016 (values 14% in 1993  30% in1999 38% in 

2004 ,  43.6% in 2016.

In 2016, the main source of contracep� ve procurement is retail, followed by the medical sector. Thus 

82.3% of women report they buy  contracep� ves mainly from the pharmacy or from shops and a 

much smaller precentage calls on the medical sector.

NEED FOR FAMILY PLANNING SERVICES

In 2016 the poten� al need for contracep� on is 65% for women aged 15-45 and 75% for women in 

couples. 19.3% of married or women in consensual union do not use contracep� on at all and 12.0% 

use tradi� onal methods , thus being exposed to the risk of pregnancy. In 2016 the uncovered 

need for a modern  method of contracep� on for fer� le women  is 26.3% and for married women 

is 31.4%,a  lower level  compared with 2004.

MOTHER AND CHILD HEALTH

PRENATAL CARE

This sec� on describes the use of prenatal care services by pregnant women who deliver two years 

prior to the study was performed. (January 1, 2015 - October 30, 2016.)

Women with prenatal care

92.9% of the women  of the target group have used specialized prenatal services in both rural and 

urban areas. 

Registra! on and age of pregnancy

The presenta� on to be registered with the pregnancy reveals that 74.8%, were present at the prenatal 

consulta� on in Q1, 11.4% in Q2 and 1.3% in Q3 .

In 2016, women in the urban area benefi t more from prenatal care in the fi rst trimester of pregnancy, 

compared to those in rural areas, (77.8% versus 71.4%)

In 2016 there is an improvement in the situa� on in the rural area, an increase of  the prevalence of 

the women who are registrated in the fi rst quarter from 54% in 1999, to 66% in 2004, and to 71.5% 

in 2016. Women  withe secondary educa� on or with a low socio-economic level, as well as those 
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who have reported more than three births, have a lower percentage of  prenatal consulta� ons in 

the fi rst trimester. Women with more than 3 children have the lowest probability of presen� ng for 

consulta� ons.

In 2016, prenatal consulta� ons were given mainly by the O-G specialist, in propor� on of 86.5%, 

followed by the family doctor (58.2%), nurses 10.3% and midwives 4.7%. (mul� ple answers possible)

The inves� ga� ons performed during  the prenatal care are: 92.7% of women report ultrasound, 

88% blood pressure measurement, 84.5% urine analysis, 83% blood pressure measurement, 80% 

weighing and 43.8% gene� c exams .

DELIVERY

The majority of  women deliver in the materni� es or obstetric gynecology sec� ons of state or private 

hospitals (98.4%), a percentage similar to that of 2004 (98%). 89% of women deliver in public 

materni� es and 11% in private materni� es  61.8%,through vaginal delivery and 37.1%  by cesarean 

sec� on 

The prevalence of caesarean sec� on  (37.1%)  is much more  higher than the percentage  reported in 

2004(the 19.1%). 

Of concern is the increase in the number of caesarean sec� ons, in general, both in the urban and 

rural areas(11.6% rural, 27.1% urban), as well as the tendency of continuous growth.

If we refer to the birth weight,  7.9%  of the babies born in the years 2015 -2016, have  birth weight 

below 2500 g,

POSTNATIONAL CARE             

42% of women received postnatal care at home, with no signifi cant diff erences between urban and 

rural areas. Home visits were most o" en given by the family doctor (62%), the family doctor’s nurse 

(26, 6%) and the community nurse 6.6%

The informa� on received by women during the postnatal care referred to: child care 92.1% , mother 

nutri� on 90.4%, breastfeeding 89.5% , breast care 87.8%, family planning 82.1%, child and family 

rights 56.3% .

BREASTFEEDING  

94.9% of the children born in public materni� es and 89.7% of those born in private materni� es were 

breas# edin the maternity .  Breas# eeding in the fi rst hour a" er birth was 5.4 % and 3.4% respec� vely 

in each of the two types of maternity public – privat. Over 60% of the babies born in both types of 

materni� es were breas# ed for the fi rst � me between 2 and 24 hours a" er birth. Only 41.8% and 22.4% 

respec� vely, of the  babyes were exclusively breas# ed in the maternity , the rest also received formula 

The prevalence of exclusive breas# eeding at 6 months was 5.9%, 2.7% higher compared to the last 

survey in 2010 (3.2%). These data should be analysed carefully because the sample of babies aged 

0-6 months was quite  small (135 cases).

NEONATAL SCREENING 

30.5% of women living in rural area and slightly above half in urban area (50.7%)  had informa� on  

about newborns screening for phenylketonuria and hypothyroidism, as well as for deafness and only 

29.4% were informed about the importance  to  perform screening tests for phenylketonuria, 28.7% 

for deafness and 15.4% for re� nopathy.
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SERVICE QUALITY 

There have  been studied the opinion of  women regarding the quality of services  adressed to 
pregnant women,  using a ra� ng score of 1-5 points (maximum 5 points).

Analysing prenatal care, the average score for the informa� on received was 4, staff  a�  tude 4.06, 

wai� ng � me 3.67 and treatments applied 4.0 .  the quality of the assistance at  delivery  and that of  

postnatal care in hospital was assessed to   an average score of 4.12 points and respec� vely  3.99 

points.

HEALTH SERVICES

THE PREVENTION OF CERVICAL CANCER

62.4% of women with sexual experience said they had a vaginal cytology test for cervical cancer 

screening.  Results on screening coverage are signifi cantly be" er than in  2004  when 80% of fer� le 

women with sexual experience have never been tested  . We consider this favorable trend was 

associate primarily with the ac� vi� es of the na� onal cervical cancer preven� on program.

SEXUAL AND CONTRACCEPTIVE EXPERIENCE IN YOUNG PEOPLE

SEXUAL EXPERIENCE OF YOUTH

The percentage of young people who reported at least one sexual experience was 67.1%, with 17.2% 

higher than in 2004.  More young women have sexual experience in urban areas (5% higher)  than in 

rural. Over 41.2% of young people, had  the fi rst sexual intercourse   premarital. 

5.7% of girls  had their fi rst sexual experience under  15 years with a prevelence in the rural area of 

almost 9%.

USE OF CONTRACEPTION DURING THE FIRST SEXUAL EXPERIENCE

More than half of the young people, who had at least one sexual experience, said they used a method 

of contracep� on at the fi rst sexual experience. Compared to 2004, in 2016, the use of modern 

contracep� ve methods at their  fi rst sexual intercourse increased. The percentage of urban women 

using a contracep� ve method at fi rst sexual experience is double than that of those living  in rural 

areas.

The method most used by young people who men� oned to have used a method of contracep� on 

during their fi rst sexual experience was condom ( 87%).

CURRENT CONTRACEPTION USE  

More than 50% of young women declare the use of a  a contracep� ve method, at the most recent 

sexual intercourse.

Compared to 2004, in 2016  contracep� ve methods used by  young women decreased from 75 % to 

53%  both modern and tradi� onal methods. 

The only method used in 2016, which increased, was the condom both for the people with a low 

socio-econoical level , but especially for the unmarried.

REPRODUCTIVE HEALTH KNOWLEDGE AND ATTITUDES

Most women fi nd that the ideal number of children for a family is two children (42.2%).



Summary

The op� ons for the ideal number of children at the � me of marriage change in the sense that the 

op� on  for only one child increases by almost 15%, both for those living in the urban and rural areas.

A�  tudes regarding abor� on

Almost half of women believe that the woman has the right to decide to give up a pregnancy. In 

1999, 23% of women were in favor of abor� on in such a situa� on, in 2016 only 7% would accept 

abor� on for this reason.

Family a�  tudes and reproduc� ve roles

The majority of women both in urban and in rural  consider both partners  have the responsibility for 

the decision on the  number of children and pregnancy preven� on.

The mentali� es have changed signifi cantly over the last 15 years, regarding the role and 

responsabili� es of the women  in the family.

KNOWLEDGES ABOUT AIDS AND SEXUAL TRANSMITTED DISEASES 

96.5% of women said they heard about HIV / AIDS, 92.8% about syphilis, 59% about gonorrhea, a lower 

percentage compared to 2004 data .

71.3% of women have informa� on on candidiasis, 62.4% on genital herpes, 39.5% on chlamydia, 

37.5 % trichomonas, 3 1.2% on venereal vegeta� on a higher percentage compared to 2014.

HIV tes� ng prac� ces

29% of the women performed the HIV test , 61% on the doctor’s recommenda� on, 22% in pregnancy 

and 8.7% on their own ini� a� ve. Although pre- and post-test counseling is recommended, only 37.6% 

of women tested for HIV said  they have benefi ted from this medical service.

PHYSICAL AND SEXUAL ABUSE 

ABUSE IN CHILDREN

Nearly half of the women living alone or with their partner (48.6% of 1335 subjects) experieneced 

in childhood,  a form of aggression by their parents / family. Over 65% of women said they assisted 

to  domestic violence as a child.

FAMILY VIOLENCE

The family violence were triggered  by alcohol consump� on, jealousy,  unemployment,  social 

exclision, poverty. 

Almost 5% of women said they needed medical care a" er the violence suff ered.  Only 6% of the 
women reported the agression and the aggressor to the police.  The women most exposed to physical 
and sexual aggression, are those with li$ le educa� on, from the southern regions of Romania , people 

of the rroma community , large families  with and a low socio-economic level. Regarding verbal 

aggression, women are distributed almost equally in rela� on to the characteris� cs men� oned.
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Prezentul studiu a fost realizat la comanda 

Ministerului Sănătății, iar responsabilitatea realizării 

studiului i-a revenit în întregime INSMC.

Studiul din 2016 reprezintă cea de a cincea evaluare 

privind sănătatea reproducerii în România după 

studiile din anii 1993, 1996, 1999 și 2004, cu 

mențiunea că studiile realizate după 1993 au vizat 

și sănătatea reproducerii la bărbați, iar studiul din 

1996 s-a referit doar la populația tânără, 15-24 de 

ani. Studiul realizat în 2016, are ca țintă populația 

feminină de vârstă fer� lă, 15-44 ani, din România.

Ca studiu transversal desfășurat periodic, 

principalele repere ale studiului au fost preluate din 

experiența studiilor anterioare. 

În acest sens, cel mai important aspect îl reprezintă 

u� lizarea în toate etapele studiului a metodologiei 

propusă de CDC Atlanta, încă din anul 1992, pentru 

Cercetarea Sănătății Reproducerii în România. 

Trebuie de asemenea precizat că instrumentul 

de inves� gare u� lizat în 2016, pentru culegerea 

datelor, a respectat structura celui proiectat de CDC 

Atlanta (cu unele actualizări și completări) pentru 

cercetarea sănătății reproducerii.

Respectarea acestor condiții a permis și compararea 

în � mp a rezultatelor.

 Scop 

Studiul de față urmărește evaluarea stării de sănătate 

a reproducerii în România, inclusiv a serviciilor de 

sănătate pentru mamă și copil, barierele în u� lizarea 

serviciilor de sănătate furnizate de rețeaua de 

asistență primară și spitale, precum și ac� vitățile de 

prevenire din domeniu. Studiul este proiectat pentru 

colectarea datelor pe un eșan� on de femei, 15-44 

ani, reprezenta� v la nivel național. Ca și în studiile 

anterioare, metodologia studiului a fost dezvoltată 

pe baza celor elaborate în 1993, 1996 și 1999.

Prezentul studiu a fost proiectat as! el încât să 

răspundă următoarelor obiec� ve:

 Obiec! ve

 ● Să evalueze situația curentă în ceea ce 

privește fer� litatea pentru eșan� onul de femei, 

avortul, nevoia de servicii contracep� ve și alte 

aspecte privind sănătatea reproducerii în România;

 ● Să permită decidenților poli� ci, 

responsabililor de programe și cercetătorilor să 

evalueze și să îmbunătățească programele existente 

și să dezvolte noi strategii;

 ● Să măsoare modifi cările ratei fer� lității, 

prevalenței contracepției, alăptarea, u� lizarea 

avortului provocat, accesibilitatea și u� lizarea 

serviciilor de planifi care familială și să studieze 

factorii care infl uențează aceste schimbări;

 ● Să măsoare accesul la serviciile de sănătate, 

cu accent pe serviciile din asistența primară, în mod 

par� cular impactul dezvoltării serviciilor de sănătate 

reproduc� vă în ul� mii cinci ani;

 ● Să actualizeze datele privind cunoș� nțele, 

a� tudinile și comportamentul � nerilor în vârstă de 

15-24 ani, legat de sănătatea reproducerii;

 ● Să furnizeze informații asupra nivelului de 

cunoș� nțe privind transmiterea și prevenirea ITS, 

inclusiv HIV-SIDA 

 ● Să ofere informații despre violența în 

familie și să iden� fi ce factorii determinanți pentru 

abuzul verbal, fi zic și sexual;

 ● Să iden� fi ce grupele de risc și să 

direcționeze viitoarele programe de sănătate a 

reproducerii către grupele având un comportament 

cu risc crescut.

1. INTRODUCERE
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2.1. PROIECTAREA EȘANTIONULUI 

Cel de-al cincilea studiu privind sănătatea 

reproducerii la femeile de vârstă fer� lă din România 

s-a realizat în ul� mul trimestru al anului 2016 și 

începutul anului 2017, pe un eșan� on reprezenta� v 

de 5051 femei. Mărimea eșan� onului proiectat a 

fost de 5000 de femei, cu 500 mai mare decât cel 

din 2004. 

Mărirea eșan� onului actual, cu aproxima� v 10% 

mai mare compara� v cu cel din anul 2004, a avut 

la bază argumente legate de evoluția demografi că 

din România, în cei peste zece ani de la cercetarea 

anterioară. În perioada 2004-2016 populația 

țintă (numărul femeilor în vârstă de 15-44 ani) s-a 

diminuat cu 15 puncte procentuale, de la 3908,3 mii 

în 2004, la 3303,4 mii în 2016. Numărul persoanelor 

� nere, de 15-24 ani s-a diminuat dras� c, cu 35% 

(1621,8 în 2004, 1048,9 în 2016). În aceeași perioadă 

(2003-2015) rata de natalitate la nivelul întregii țări 

a scăzut de la 9,4 născuți vii la 1000 de locuitori în 

2013, la 9,0 în 2015. Având în vedere informațiile 

care urmau să fi e colectate de la femei � nere, 

respec� v mame cu copii născuți în anul anterior 

realizării studiului, s-a apreciat ca fi ind necesară 

asigurarea unor subeșan� oane care să răspundă 

unei erori de selecție de cel mult 5%, impusă de 

cercetările sociologice.

Dacă în 2004 cons� tuirea eșan� onului de studiu s-a 

bazat pe informațiile furnizate de Recensământul 

Populației și Locuințelor din 2002, metoda de selecție 

fi ind o eșan� onare pe cote, la peste un deceniu de 

la această evaluare strategia de selecție a necesitat 

modifi cări. Selecția din anul 2016 a u� lizat o selecție 

mul� stadială, după stabilirea reprezenta� vității pe 

medii de rezidență și regiuni primul stadiu fi ind cel 

al selecției județelor din cadrul regiunii, urmat de cel 

al selecției gospodăriei (locuinței). Etapa de selecție 

a unor județe din regiuni s-a datorat costului ridicat 

a unei inves� gări cu un grad mare de împrăș� ere la 

nivelul întregii țări. Dacă, anterior pe baza datelor 

de recensământ, au putut fi  iden� fi cate persoanele 

țintă ca urmare a existenței informațiilor referitoare 

la adrese şi componenţa familiei procesul de 

iden� fi care a persoanelor eligibile a fost cu mult mai 

complicat, având un grad sporit de difi cultate. După 

selecția localității și selecția aleatoare a unui punct 

de lucru (stradă), operatorului i-a revenit sarcina de 

căutare/iden� fi care în zona respec� vă a persoanelor 

eligibile pentru eșan� on. 

În condițiile unei cercetări la nivelul unei populații 

neins� tuționalizate, inves� gată individual la nivelul 

gospodăriei, selecția a necesitat o eșan� onare 

mul� stadială cu o abordare a două categorii de 

eșan� oane: 

- eșan� onul unităților de inves� gare – reprezentând 

eșan� onul localităților/adreselor, baza de 

eșan� onare fi ind reprezentată de rețeaua localităților 

din mediul urban și rural din care se extrag aleator 

unitățile de inves� gare; 

- eșan� onul persoanelor inves� gate – reprezentând 

eșan� onul de bază al studiului cuprinzând  subiecții 

respondenți:

În ce privește � pul de eșan� on a fost aleasă o 

eșan� onare de � p cluster, clusterul fi ind tocmai 

echivalentul unității de inves� gare. Pornind de la 

numărul de 4 subiecți propuși de inves� gat din 

arealul respec� v, a rezultat un necesar total la 

nivelul cercetării de 1250 de unități de inves� gare. 

Selecția unităților din bază s-a realizat în funcție de 

structura populației țintă, criteriile de eșan� onare 

fi ind structura pe medii de rezidență și regiuni de 

dezvoltare ale fi ecăreia din cele două categorii de 

populație. Reprezenta� vitatea națională trebuie 

respectată în raport cu cele două criterii menționate. 

În ceea ce privește unitățile din mediul urban, baza 

este dezvoltată la nivelul străzilor din localitățile 

selectate, iar în mediul rural reprezentarea se referă 

la comune.

2. METODOLOGIE 
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În spiritul celor prezentate cu referire la diversitatea 

de factori care ar putea infl uența opțiunile, 

opiniile populației țintă privind tema� ca studiului, 

am apreciat dimensiunea localității ca o a treia 

caracteris� că care să întregească mediul social al 

subiectului. Din această perspec� vă localitățile din 

mediul urban au fost grupate în funcție de numărul 

de locuitori pe 6 categorii, de la localități foarte 

mici, cu până la 10 mii de locuitori, până la localități 

foarte mari cu peste 200 mii de locuitori, fi nalizând 

cu cea de a șasea categorie a Municipiului Bucureș�  

cu aproape două milioane de locuitori. Fără a se 

cons� tui într-un criteriu de reprezenta� vitate, cel de 

al treilea criteriu va fi  u� lizat în analiză ca potențial 

factor de infl uență.

După stabilirea structurii populației în raport 

cu cele două criterii de selecție s-a trecut la 

prima etapă a eșan� onării, respec� v la selecția 

localităților de inves� gat la nivelul fi ecăreia din 

cele opt regiuni de dezvoltare. Având în vedere 

costul ridicat al unei cercetări de o mare în� ndere 

teritorială și considerând județele o caracteris� că 

administra� v-teritorială cu similitudini în ce privește 

comportamentul populației față de sănătatea 

reproducerii, s-a procedat la o selecție prealabilă a 

județelor pentru fi ecare dintre cele opt regiuni de 

dezvoltare. Selecția județelor s-a realizat în legătură 

cu principalul obiec� v al cercetării, stabilind drept 

criteriu de selecție rata de natalitate la nivel de județ, 

condiții în care pentru fi ecare regiune au fost alese 

câte două sau trei județe cu nivelurile de natalitate 

extreme: rata de natalitate cea mai scăzută și rata de 

natalitate cea mai ridicată din regiune.

Cea de a doua etapă a eșan� onării a cons� tuit-o 

selecția localităților din cele două județe la nivelul 

fi ecărei regiuni. Ul� ma etapă a procesului de 

eșan� onare, înaintea iden� fi cării subiecților, a 

reprezentat-o selecția unităților de inves� gare. 

Unitatea de inves� gare reprezintă elementul de 

bază al eșan� onării mul� stadiale, fi ind echivalentul 

unui punct de plecare (adresă/reper) în jurul cărora 

se vor selecta cei patru subiecți alcătuind clusterul 

respec� v. În cazul localităților urbane unitatea de 

inves� gare este reprezentată de o adresă (stradă 

și număr) aleasă aleator dintr-o listă a străzilor 

desemnate ca punct de plecare a arealului din 

care se vor alege cei patru subiecți ai clusterului, 

în � mp ce în mediul rural unitatea de inves� gare 

este echivalentul comunei selectate aleator pentru 

studiu.

În funcție de distribuția teritorială a celor 1250 de 

unități de inves� gare, selecția localităților a fost 

urmată de stabilirea numărului de clustere din 

localitate necesar a fi  incluse în eșan� onul cercetării. 

Respectând condițiile selecției unui eșan� on ales 

aleator, adresele desemnate ca unități de inves� gare 

au fost completate cu adrese de rezervă, echipa 

de operatori primind o listă de adrese din zone 

diferite ale localității din care să-și aleagă arealul de 

inves� gat. Pentru cele 710 unități din mediul urban 

au fost alese 64 de orașe cu un total de 1020 adrese, 

în cazul municipiului Bucureș�  cele 6 sectoare ale 

capitalei fi ind tratate ca echivalent a șase localități 

urbane. Lista de adrese atașată fi ecărei localități 

urbane a cuprins, de regulă, numărul necesar de 

adrese suplimentat cu aproxima� v încă 40% de 

adrese de rezervă pe oraș (în medie 3-4 adrese 

de rezervă). În cazul localităților din mediul rural, 

unitatea de inves� gare a fost reprezentată de o 

comună, străzile din arealul urban fi ind înlocuite cu 

satele componente ale comunei. În cazul fi ecărui 

județ, numărul de comune oferite în listă aproape 

a fost dublat, pentru cele 540 unități de inves� gare 

lista cuprizând 935 comune, având în vedere și riscul 

îmbătrânirii sau depopulării unor zone rurale. 

Un ul� m aspect metodologic de menționat în 

legătură cu selecția eșan� onului l-a cons� tuit 

asigurarea inves� gării unei singure persoane din 

familie având caracteris� cile corespunzătoare 

criteriilor studiului și selecția persoanei din familie 

în cazul a două sau mai multe persoane care se 

încadrează în criteriile respec� ve. În aces sens, 

pentru a surprinde diversitatea situațiilor familiale 

operatorul a primit o schemă de selecție rota� vă 

care, pe parcursul selecției să parcurgă rangul de 

vârstă al subiecților as! el întâlniți. 



Studiul Sănătății Reproducerii - România 2016

28

Ca urmare a selecției, inves� garea de teren s-a 

desfășurat în 19 județe și Municipiul Bucureș� , 

acoperind toate cele opt regiuni geo-economice ale 

țării, eșan� onul de peste 5000 de respondenți fi ind 

reprezenta� v în raport cu primele două criterii de 

eșan� onare menționate anterior. 

Cu o probabilitate de 95% se poate afi rma că volumul 

de 5000 al eșan� onului de femei asigură o eroare 

maximă de selecție de ±1,38% pentru populația 

țintă reprezentată. Cu alte cuvinte, rezultatele 

cercetării la nivel de eșan� on pot fi  ex� nse pentru 

populația din care provine în intervalul de încredere 

oferit de eroarea de selecție. Distribuția pe medii 

de rezidență a unităților de inves� gare a fost de 

540 unități în mediul rural, respec� v de 710 unități 

în mediul urban, rezultând un eșan� on de 5051 

subiecți, cu 2146 subiecți din mediul rural (proiectat 

pentru 2160 subiecți), respec� v 2905 subiecți din 

mediul urban, față de 2840 de subiecți proiectați. 

2.2. COLECTAREA ȘI INTRODUCEREA DATELOR

Respectând metodologia evaluărilor inițiate de CDC 

Atlanta, colectarea datelor s-a realizat pe baza unui 

interviu realizat de operatori instruiți să ges� oneze 

în bune condiții instrumentele de inves� gare. 

Numărul de operatori necesar acoperirii celor 

1250 unități de inves� gare a fost stabilit pe baza 

metodologiei generale a studiului, în condițiile 

în care fi ecare unitate a fost asociată cu o echipă 

alcătuită din 5 persoane, 4 operatori și un 

coordonator de echipă. Stabilirea resurselor umane 

necesare pentru administrarea ches� onarului, ca 

număr de echipe a câte 5 persoane s-a realizat pe 

baza cercetărilor anterioare, cu luarea în considerare 

a duratei medii de 50 de minute a unui interviu 

pentru un respondent (10 min relaționare + 40 

minute completare ches� onar), plus � mpul necesar 

iden� fi cării acestei persoane. Coordonatorii de 

echipă verifi cau ches� onarele la fața locului și apoi 

le predau coordonatorilor zonali. Aceș� a le verifi cau 

și le predau apoi pentru introducere.

Pentru introducerea datelor a fost construit un 

program pe baza ches� onarului. Operatorii de 

introducere a datelor au fost special instruiți de 

sta� s� cian. După introducerea datelor a urmat 

controlul logic, verifi carea și validarea bazei de date.

2.3 RATELE DE RĂSPUNS

Dacă în cazul studiului din 2004 s-a determinat o 

rată de răspuns de 62% la nivelul gospodăriilor din 

lista celor abordate pe baza datelor de recensământ, 

pentru cercetarea din 2016 această rată este difi cil 

de es� mat cu exac� tate. Difi cultatea provine din 

procedura de selecție „în orb”, a eșan� onului, 

într-un areal în care nu avem informații anterioare 

despre existența și eligibilitatea persoanelor afl ate 

la o adresă.

2.4 LIMITE

Metodologia u� lizată în selecția eșan� onului 

a favorizat o anumită structură privind unele 

caracteris� ci ale eșan� onului. Aceasta se datorează 

eșan� onării de � p cluster în raport cu distribuția 

teritorială a populației feminine de vârstă fer� lă pe 

regiuni și medii de rezidență și iden� fi carea locală 

aleatoare a subiecților în funcție de caracteris� cile 

impuse de studiu, dar și de disponibilitatea 

la colaborare a persoanei iden� fi cate. Dacă 

caracteris� cile impuse de criteriile de selecție sunt 

riguros respectate, alte elemente – caracteris� ci ale 

populației – sunt rezultante ale selecției aleatoare 

într-un mediu necunoscut. În acest sens apreciem 

că, contextul legisla� v al momentului a avut ca efect 

o suprareprezentare a mamelor cu copii mici în 

eșan� on deoarece legislația le permite să stea acasă 

cu copiii de până la 2 ani și as" el probabilitatea de 

a le găsi acasă era mult mai mare decât în cazul 

altor femei de vârstă fer� lă. Aspectul menționat 

ar fi  putut fi  preîntâmpinat de o eșan� onare pe 

cote, cu iden� fi carea persoanelor la o anumită 

adresă precum s-a procedat în studiile precedente. 

Dar după 2007 legislația privind protecția datelor 

personale a interzis accesul la as" el de informații.
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Aspectul menționat, prevăzut în proiectarea 

studiului, nu afectează efi cacitatea acestuia, 

din perspec� va realizării principalelor obiec� ve 

referitoare la sănătatea reproducerii, informațiile 

privind aspectele conexe sau comportamentale ale 

populației în raport cu acestea fi ind bine reprezentate 

de rezultatele studiului. Domeniul cel mai afectat 

a fost cel legat de indicatorii de fer� litate, nivelul 

acestora depinzând de numărul de nașteri pentru 

o anumită perioadă de � mp, respec� v de numărul 

de persoane mame ale acestor copii cuprinse în 

eșan� on. 

În acest sens, dacă studiul este un important 

instrument reprezenta� v de diagnoză și de 

iden� fi care a principalelor domenii de intervenție 

legate de impactul sănătății reproducerii în 

populație la nivel național, acesta nu trebuie privit ca 

instrument de măsurare a unor indicatori sta� s� ci, 

de natura celor de fer� litate.

2.5 REALIZAREA EŞANTIONULUI

2.5.1 Eşan� onare şi distribuţia teritorială 

Eșan� onul cercetării a fost proiectat pe baza 

structurii pe regiuni și medii de rezidență a populației 

în România la 1 ianuarie 2016. Pe baza structurii 

populației a fost determinată structura unităților de 

inves� gare, fi ecare reprezentând un claster de câte 

4 subiecți (tabel 2.5.1).  

2.5.2 Eşan� onul proiectat si eşan� onul realizat

Inves� garea pe teren s-a desfășurat în 64 de orașe 

și 388 sate din 173 comune, din 19 județe ale țării 

și cele 6 sectoare ale Mun. Bucureș� . A rezultat 

un eșan� on din 5051 subiecți, 2146 persoane din 

mediul rural și 2905 persoane din mediul urban 
(tabelele 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4).

Structura esantionului de subiecti

pe regiuni de dezvoltare
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2.5.3 Validarea eșan� onului

Analiza distribuției eșan� onului realizat pe județe 

relevă o rată de 100% de acoperire a eșan� onului 

proiectat cu respectarea integrală a metodologiei de 

administrare a ches� onarului. 

Testul hi-pătrat confi rmă reprezenta� vitatea 

eșan� onului din perspec� va celor două criterii 

de selecție, compararea distribuției eșan� onului 

cu distribuția populației țintă a condus la o 

valoare Hi-p=7,9 cu mult mai mică decât valoarea 

tabelară Hi-tab=25 pentru 15 grade de libertate. 

Reprezenta� vitatea a fost confi rmată și dis� nct pe 

cele două criterii de selecție, procentajele subiecților 

pe medii de rezidență fi ind apropiate celor ale 

populației reprezentate, iar distribuția subiecților 

pe regiuni a condus la o valoare Hi-p=4,91 în cazul 

subiecților din mediul rural și de Hi-p=2,26 în cazul 

subiecților din mediul urban, mai mici decât valoarea 

tabelară Hi-tab=14,07 pentru 7 grade de libertate 

rezultate în raport cu cele opt regiuni de raportare. 

Cea de-a treia caracteris� că teritorială, reprezentând 

dimensiunea localității din perspec� va numărului de 

locuitori, cons� tuie o variabilă de cercetare rezultată 

din numărul de subiecți selectați la nivelul localității. 

Deși nu cons� tuie un indicator de reprezenta� vitate, 

distribuția rezultată cuprinde un număr sufi cient de 

subiecți pe categorii pentru a permite inves� garea 

unor eventuale infl uențe a acestei caracteris� ci 

asupra obiceiurilor privind sănătatea reproducerii, 

în special datorate ofertei serviciilor de sănătate.

2.5.4 Procedura de selecție

Fiecare ches� onar primit de la supervizor va fi  

numerotat adecvat. Procedeul de selecție al femeilor 

de vârstă fer� lă 15-44 ani, ține cont de următoarele 

elemente: 

ul� ma cifră a numărului de pe ches� onar (acesta 

putând lua valori de la 1 la 0) și 

numărul femeilor de vârste fer� le listate în „Fișa 

gospodăriei”. 

Decizia se va lua după schema din tabelul 2.5.5 

Persoana aleasă va fi  cea de la intersecția cifrei din 

coloana 1 și numărul femeilor de vârste fer� le listate 

în „Fișa gospodăriei” .

Exemplu de u� lizare:

Dacă numărul de ordine al ches� onarului este 234, 

ul� ma cifră este 4. Dacă în familie sunt 3 persoane 

eligibile, intersecția liniei cu indica� v 4 și a coloanei cu 

3 persoane va fi  “Vârsta cea mai mică”. Dacă familia 

este de 5 persoane eligibile va fi  aleasă “Vârsta a patra”.

Dacă ul� ma cifră este 8, pentru o familie de 3 

persoane se va alege “Vârsta mijlocie”.

Regiuni Județe selectate Rural Urban TOTAL Rural Urban TOTAL

BUCURESTI BU, IF 18 150 168 1,4 12,0 13,4

CENTRU AB,MS, SB, BV, CV, HR 62 86 147 4,9 6,9 11,8

NE NT, SV, BC, BT, IS, VS 113 87 200 9,0 7,0 16,0

NV BH, BN, CJ, MM, SM, SJ 75 95 170 6,0 7,6 13,6

SE BR, CT, GL, BZ, TL, VN 67 80 148 5,4 6,4 11,8

SUD-MUNT CL,PH,TR,AG,DB,GR, IL 106 74 181 8,5 5,9 14,4

SV-OLTENIA DJ, VL, GJ, MH, OT 59 61 120 4,7 4,9 9,6

VEST CS, TM, AR, HD 42 75 117 3,4 6,0 9,3

TOTAL 541 709 1250 43,3% 56,7% 100%

Tabel 2.5.1 - Distribuția unităților de inves� gare pe regiuni de dezvoltare și medii de rezidență
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Tabel 2.5.2 - Distribuția eșan� onului proiectat și a eșan� onului realizat pe medii de rezidență

Mediul Eșan� on proiectat Eșan� on realizat

Rural 2160 43,2 2146 42,5

Urban 2840 56,8 2905 57,5

TOTAL 5000 100% 5051 100%

Tabel 2.5.3 - Distribuția eșan� onului realizat pe zone și medii de rezidență

Nr.
ctr.

Regiuni
Eșan� on realizat Eșan� on

Rural Urban Total Rural Urban Total proiectat

1 BUCUREȘTI 65 608 673 3,0 20,9 13,3 13,4

2 CENTRU 254 374 628 11,8 12,9 12,4 11,8

3 Nord-Est 481 341 822 22,4 11,7 16,3 16,0

4 Nord-Vest 281 364 645 13,1 12,5 12,8 13,6

5 Sud-Est 293 350 643 13,7 12,0 12,7 11,8

6 Sud-Muntenia 392 306 698 18,3 10,5 13,8 14,4

7 Sud-Vest-Oltenia 226 260 486 10,5 9,0 9,6 9,6

8 Vest 154 302 456 7,2 10,4 9,0 9,3

TOTAL 2146 2905 5051 100% 100% 100% 100%

Tabel 2.5.4 - Distribuția eșan� onului în funcție de dimensiunea localității

1 Mun. Bucureș"  (1900 mii ) 558 11,0

2 Peste 200 mii locuitori 429 8,5

3 100-200 mii 274 5,4

4 50-100 mii 402 8,0

5 10-50 mii 956 18,9

6 Până la 10 mii locuitori 286 5,7

7 Rural 2146 42,5

TOTAL 5051 100%

Tabel 2.5.5 – Procedura de selecție
Numărul persoanelor eligibile din familie

Ul� ma cifră a 
numerotării

2 persoane 3 persoane 4 persoane 5 persoane

1 Vârsta mai mică Vârsta mai mică Vârsta cea mai mică Vârsta cea mai mică

2 Vârsta mai mare Vârsta mijlocie Vârsta a doua Vârsta a doua 

3 Vârsta mai mică Vârsta mai mare Vârsta a treia Vârsta a treia

4 Vârsta mai mare Vârsta mai mică Vârsta cea mai mare Vârsta a patra

5 Vârsta mai mică Vârsta mijlocie Vârsta cea mai mică Vârsta a cincea 

6 Vârsta mai mare Vârsta mai mare Vârsta a doua Vârsta cea mai mică

7 Vârsta mai mică Vârsta mai mică Vârsta a treia Vârsta a doua 

8 Vârsta mai mare Vârsta mijlocie Vârsta cea mai mare Vârsta a treia

9 Vârsta mai mică Vârsta mai mare Vârsta a doua Vârsta a patra

0 Vârsta mai mare Vârsta mijlocie Vârsta a treia Vârsta a cincea 
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3.1 CARACTERISTICILE GOSPODĂRIILOR

3.1.1 Numărul de persoane pe gospodărie

În tabelul 3.1, sunt prezentate date privind 

distribuția eșan� onului în funcție de numărul de 

persoane în gospodăriile în care exista cel puțin o 

persoană eligibilă pe medii de rezidență. Majoritatea 

gospodăriilor sunt formate din trei (31,8%) sau 

patru persoane (33,4%). Gospodăriile cu una și două 

persoane sunt puțin peste 16%. Gospodăriile cu 

mai mult de patru persoane sunt mai frecvente în 

mediul rural.

În medie, gospodăria eșan� onului este alcătuită din 

3,67 persoane. În mediul rural gospodăriile sunt 

mai numeroase, având o medie de 4,03 persoane, 

cu 0,6 persoane mai mult decât cea din mediul 

urban, formată din 3,41 persoane. Se constată 

diferențe între dimensiunea medie a gospodăriei în 

funcție de dimensiunea localității, numărul mediu 

de persoane din gospodărie crescând pe măsura 

scăderii numărului de locuitori care defi nesc � pul de 

localitate. Dacă în Bucureş�  media unei gospodării 

este de 3,06 persoane, în localităţile foarte mici, cu 

mai puţin de 10.000 de locuitori, media este de 3,87 

persoane (datele nu sunt prezentate).

3.1.2 Gradul de aglomerare

Gradul de aglomerare este o altă caracteris� că 

a gospodăriei, asociată cu comportamentul 

reproduc� v al femeilor, fi ind măsurat prin numărul 

de persoane per cameră. În tabelul 3.1.2, se 

evidențiază faptul că, aproape jumătate dintre 

gospodării dispun de un număr de camere sufi cient 

pentru fi ecare persoană din gospodărie 43,7%, 

în alte 46,2% dintre cazuri o cameră revine la 

1-2 persoane. U� lizând pentru spaţiul de locuit 

indicatorul grad de aglomerare a gospodăriei, 

reprezentând situaţiile în care o cameră revine mai 

multor persoane din gospodarie (mai mult de o 

persoană pe cameră), se constată un procentaj de 

56,3% dintre persoanele inves� gate locuind în as" el 

de condiţii, 57,5% în mediul rural, respec� v 55,3% în 

mediul urban. Media de 1,75 persoane pe cameră la 

nivel de eşan� on este apropiată pe cele două medii 

de rezidenţă. 

3.1.3 Dotarea gospodăriilor

În ce privește dotarea gospodăriilor cu diferite 

u� lități, amenajări și bunuri, situația este prezentată 

în Tabele 3.1.3. Aceste dotări refl ectă gradul de 

confort din gospodării, precum și posesia unor 

bunuri gospodăreș� . Peste 75% dintre gospodării 

au băi şi toalete cu apă, dar numai 60% au încălzire 

centrală. Televizorul şi telefonul sunt bunurile 

prezente aproape în toate gospodăriile. 

Puţin peste 20% dintre femeile intervievate deţin şi 

locuinţe secundare.

În ceea ce privește dotarea, pe ansamblu, femeile 

din mediul rural au mai puține u� lităţi şi bunuri 

decât cele din mediul urban. Media eşan� onului 

este de 5,8 dintre cele 8 bunuri de dotare, în mediul 

rural media fi ind de 5 bunuri, compara� v cu 6,4 

bunuri în mediul urban

3.1.4 Veniturile familiei

Veniturile familiei, au fost determinate pe baza 

autoevaluării de către femei, într-un item special 

adăugat în ches� onar, și a fost u� lizat dis� nct ca 

un factor de iden� fi care a nivelului socio-economic 

asociat indicatorului referitor la condițiile de confort. 

Distribuţia eşan� onului în funcţie de veniturile 

familiei este simetrică în raport cu scala calita� vă de 

cinci trepte, jumătate dintre subiecţi situându-se la 

mijlocul scalei de evaluare, iar câte aproxima� v un 

sfert în dreapta şi stânga mediei, puţin peste un sfert 

(26,8%) având venituri reduse sau foarte reduse. Şi 

în ce priveşte veniturile s-au înregistrat diferențe 

importante între medii, procentajul familiilor cu 

venituri scăzute şi foarte scăzute reprezentând o 

treime dintre aceş� a.

3. CARACTERISTICILE EȘANTIONULUI
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3.1.5 Nivelul socio-economic al familiei

Indicatorul socio-economic, refl ectă nivelul de trai al 

familiei din care provin femeile şi a fost determinat 

pe baza informaţiilor referitoare la condiţiile de 

locuit – ca spaţiu şi bunuri din dotarea gospodăriei şi 

la veniturile familiei. 

Dintre cele trei categorii de indicatori componenţi ai 

nivelului socio-economic, spaţiul de locuit şi resursele 

fi nanciare sunt situaţii obiec� ve ale nivelului de trai 

al familiei. Cel de-al treilea indicator este determinat 

pe baza unor condiţii oferite de bunurile din dotare. 

Sub aspect metodologic, indicatorul de confort 

este construit în mod asemănător celor din etapele 

anterioare. Însumarea celor opt itemi din dotare şi a 

spaţiului de locuit, ca urmare a atribuirii unui punct 

prezenţei bunului respec� v în dotarea familiei, 

conduce la un indicator reprezentând condiţiile 

de trai ale familiei. Valoarea 0,755 a coefi cientului 

Alpha-Cronbach de evaluarea a consistenţei itemilor 

în cadrul indicatorului suma� v, indică o consistenţă 

ridicată, permiţând menţinerea tuturor celor nouă 

itemi în determinarea indicatorului de confort. 

Nivelul de confort a fost determinat în funcţie 

de condiţiile de trai rezultate din punctajul total 

acumulat de subiect, 0-3 puncte indicând un nivel 

scăzut, 4-6 puncte nivel mediu, peste 6 puncte nivel 

ridicat. Veniturile familiei au fost evaluate pe o scală 

de cinci trepte, de la venituri foarte scăzute, care 

nu ajung nici pentru strictul necesar al familiei, la 

niveluri ridicat de venituri, care le permit sa� sfacerea 

oricărei dorinţe. 

Nivelul socio-economic a fost calculat prin agregarea 

celor doi indicatori, condiţii de locuit şi venituri ale 

familiei, măsuraţi pe scale de evaluare diferite (9, 

respec� v 5 trepte). Agregarea indicatorilor necesită 

uniformizarea prealabilă a scalelor de evaluare, 

realizată pe baza procedurii de standardizare a 

celor două variabile. Nivelul socio-economic este 

reprezentat de media celor doi indicatori, distribuiţi 

pe trei niveluri calita� ve. Cele trei niveluri au fost 

determinate din împărţirea scalei de evaluare 

rezultate (amplitudinea intervalului de valori) în trei 

intervale egale.

După cum rezultă din Tabelul 3.1.5. peste 50% dintre 

femei se situează la nivel mediu al indicatorul socio-

economic. Există diferenţe importante între femeile 

din mediul urban şi cele din mediul rural. Ponderea 

femeilor situate la nivelul scăzut în mediul rural este 

de aproape 3 ori mai mare decât a celor din mediul 

urban, iar ponderea femeilor afl ate la nivelul ridicat 

de aproape două ori mai mare în mediul urban decât 

în mediul rural. Disparităţi mari sunt şi pe regiuni. 

As! el, cele mai multe femei afl ate la nivelul socio-

economic scăzut provin din regiunile din Nord-Est și 

Sud-Vest.(Tabelul 3.1.5.)

Figura 3.1

Nivelul socio-economic al familiei, pe factori
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3.2 CARACTERISTICILE FEMEILOR DIN 

EȘANTION

Caracteris� cile generale ale femeilor intervievate 

în funcție de mediul de rezidență și regiuni de 

dezvoltare sunt prezentate în Tabelul 3.2. Aproape 

25% dintre femeile din eşan� on sunt � nere, cu 

vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani. Ponderea 

femeilor � nere din mediul rural este puțin mai mare 

decât în mediul urban.

Vârsta medie rezultată din selecţia aleatorie a 

eşan� onului este de 31,3 ani, cu 0,7 ani mai mult 

decât vârsta populaţiei din care provine acesta (30,6 

ani). În mediul rural vârsta medie rezultată a fost de 

31,1 ani, apropiată de vârsta medie de 31,3 ani a 

subiecţilor din urban. 

Cu valoarea Hi-p=10,24 a coefi cientului rezultat 

din compararea distribuţiei rezultate cu distribuţia 

populaţiei ţintă pe grupe de vârstă, mai mică decât 

valoarea tabelară (Hi-tab=11,5 pentru 5 grade 

de libertate) se constată că eşan� onul rezultat al 

studiului este reprezenta� v din punct de vedere al 

vârstei pentru populaţia fer� lă feminină din anul 

2016. Distribuţia femeilor pe toate categoriile de 

vârstă, chiar cele cu procentaje mai scăzute, cuprind 

un număr sufi cient de subiecţi care să permită 

analize sta� s� ce, referindu-ne cu deosebire la 

procentajul � nerelor femei, cu vârste de 15-24 ani, 

care va cons� tui unul dintre eşan� oanele secundare.

Evoluţia demografi că nega� vă, marcată de o 

diferenţă de 18,5% între populaţia feminină cu 

vârste de 15-44 ani din 2016 faţă de cea din 2004, 

este resimţită şi la nivelul categoriilor de vârstă. 

Compararea structurilor pe grupe de vârstă la 

nivelul ţării indică o diminuare dras� că a populaţiei 

feminine � nere, cu până la o treime la nivelul 

grupelor de până la 34 ani, paralel cu creşterea cu 

23,5% a femeilor eligibile în vârstă de 35-39 ani şi 

cu un procentaj de 4,2% a persoanelor din grupa de 

vârstă 40-44 ani. 

Ca rezultat al evoluţiei, structura pe grupe de vârstă 

rezultată în selecţie SR2016 diferă de structurile din 

etapele anterioare ale studiului. În privința educației 

se constată că eșan� onul, în ansamblu, este 

distribuit egal între cele trei nivele de educație, dar 

cu diferențe mari între cele două medii. În mediul 

rural predomină femeile cu cel mult școală generală 

44,3%, în � mp ce în mediul urban predomină femeile 

cu studii postliceale sau universitare (44,5%). În 

contextul acestui studiu, referitor la statutul marital, 

persoanele căsătorite reprezintă femeile care aveau 

o experiență de conviețuire/coabitare într-o relație 

de cuplu, legalizată sau nu, de cel puțin 30 de zile, 

iar persoanele necăsătorite sunt cele fără experiența 

unei as" el de conviețuiri. Conform acestor defi niții 

peste 75% dintre femeile din eșan� on sunt sau au 

fost căsătorite cu sau fără acte, iar 24,1% nu au fost 

niciodată căsătorite.

O treime din totalul femeilor nu au născut nici un 

copil, peste 55% din femei au născut unul sau doi 

copii. În mediul rural predomină femeile cu doi copii 

născuți 33,6%, în � mp ce în mediul urban predomină 

cele care au născut un copil 30.1.

Ponderea femeilor care au născut mai mult de 2 

copii este de două ori mai mare în mediul urban 

față de mediul rural. În privința distribuției pe etnii 

procentajul majoritar este al românilor (88,9%), 

urmat de persoanele de etnie romă (6,2%), al treilea 

loc fi ind ocupat de maghiari, în procentaj de 3,5%. 

Celelalte etnii declarate (germani, slovaci, sârbi, 

tătari, etc.) reprezintă mai puțin de 5% din eșan� on. 

În privința apartenenței religioase 87% dintre femei 

s-au declarat creș� n ortodoxe urmate în ordinea 

frecvenței de cele care s-au declarat cu apartenență 

la culte neoprotestante (4,7%). În privința statutului 

ocupațional 55% dintre femei s-au declarat a fi  

angajate într-un loc de muncă sau cuprinse în 

sistemul educațional, 8.5%. Ponderea femeilor 

neangajate în mediul rural este dublă față de cele 

din mediul urban. 

Distribuția femeilor după statutul socio-economic 

arată că cele mai multe se situează la nivelul socio-

economic mediu, în ambele medii. Distribuția între 

medii se diferențiază mult la nivelele scăzut și ridicat. 

Ponderea populației cu nivel scăzut este de trei ori 

mai mare în mediul rural decât în mediul urban, iar a 

celei cu nivel ridicat este de două ori mai mică. 
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Tabel 3.1.1 - Numărul de persoane pe gospodărie pe medii de rezidenţă

Nr. Ctr. Număr persoane Rural Urban Total

1 1 persoană 0,5 4,2 2,6

2 2 persoane 9,3 17,0 13,7

3 3 persoane 27,1 35,2 31,8

4 4 persoane 37,3 30,6 33,4

5 5 persoane 14,0 8,0 10,5

6 6 persoane 6,7 2,9 4,5

7 7+ persoane 5,2 2,2 3,5

TOTAL 100% 100% 100%

Număr mediu 4,03 pers. 3,41 pers. 3,67 pers.

Tabel 3.1.2 - Distribuţia gospodăriilor în funcţie de gradul de aglomerare

Număr  persoane Rural Urban Total

1. Cel mult o persoană 42,5 44,7 43,7

2. 1-2 persoane 45,5 46,7 46,2

3. 2-3 persoane 8,3 5,8 6,8

4. 3-4 persoane 2,2 1,6 1,9

5. Peste 4 persoane pe cameră 1,5 1,2 1,3

Total 100% 100% 100%

Număr mediu de persoane pe cameră 1,75 1,69 1,72

Procentul subiecţilor în grad de confort 42,5% 44,7% 43,7%

Procentul subiecţilor în grad de aglomerare 57,5% 55,3% 56,3%

Tabel 3.1.3 - Distribuţia eşan" onului în funcţie de bunurile din dotarea familiei pe medii

Dotare
Procente din totalul subiecţilor din eşan" on

Total Rural Urban

A. Baie 78,7% 60,7% 92,0%

B. Closet cu apă 75,9% 56,2% 90,4%

C. Încalzire centrală/ termofi care 61,0% 34,6% 80,6%

D. Televizor 98,4% 97,9% 98,8%

E. Autoturism 62,7% 53,1% 69,7%

F. Calculator 81,8% 72,9% 88,4%

G. Telefon 97,6% 96,3% 98,5%

H. Locuință secundară 22,8% 22,0% 23,3%

Tabel 3.1.4 - Distribuţia eşan" onului în funcţie de numărul bunurilor din dotarea familiei

Număr  bunuri  dotare Rural Urban Total

0 elemente (niciunul) 0,4% 0,2% 0,3%

1 element 2,4% 0,4% 1,2%

2 elemente 13,1% 3,1% 7,3%

3 elemente 15,1% 3,6% 8,5%

4 elemente 11,1% 3,8% 6,9%

5 elemente 10,9% 6,9% 8,6%

6 elemente 17,8% 18,6% 18,3%
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Număr  bunuri  dotare Rural Urban Total

7 elemente 19,4% 44,1% 33,6%

8 elemente 9,8% 19,3% 15,3%

Total 100% 100% 100%

Număr mediu de elemente de dotare 4,94% 6,42% 5,79%

Tabel 3.1.5 - Distribuția eșan# onului în funcție de nivelul de venit al familiei pe medii

Model de venit Nivel Total Rural Urban

Banii nu ne ajung nici pentru strictul necesar F. scăzut 5,6% 8,0% 3,9%

Banii ne ajung cu greu pentru strictul necesar Scăzut 21,2% 25,5% 18,0%

Reuşim să ne descurcăm cu banii pe care îi avem Mediu 50,7% 50,2% 51,2%

Banii pe care îi avem ne permit să trăim mai bine decât alţii Ridicat 17,3% 11,2% 21,9%

Ne permitem să avem tot ce ne dorim F. ridicat 5,1% 5,2% 5,1%

100% 100% 100%

Nivel mediu al veniturilor 2,95% 2,80% 3,06%

Tabel 3.1.6 - Distribuţia eşan# onului în funcţie de nivelul socio-economic (%)

Nivelul socio-economic  Mediu Regiune de dezvoltare

Total Rural Urban BU_IF Centru NE NV SE Sud-M SV-O VEST

Nivel scăzut 11,9% 18,9% 6,7% 3,0% 12,9% 17,0% 3,4% 14,2% 16,3% 20,6% 6,8%

Nivel mediu 50,4% 54,8% 47,1% 40,9% 46,5% 56,1% 45,6% 59,3% 55,9% 48,8% 46,9%

Nivel ridicat 37,8% 26,3% 46,3% 56,2% 40,6% 26,9% 51,0% 26,6% 27,8% 30,7% 46,3%

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total 5051 2146 2905 673 628 822 645 643 698 486 456

Tabel 3.1.7 - Distribu# a eşan# onului în funcţie de gradul de confort   

Nivel Rural Urban Total

Total 100% 100% 100%

Scăzut 32,9% 15,3% 23,4%

Mediu 36,6% 22,9% 29,2%

Ridicat 30,5% 61,8% 47,4%

Tabel 3.1.8 - Distribuţia eşan# onului în funcţie de nivel socio-economic

Nivel Rural Urban Total

Total 100% 100% 100%

Scăzut 24,4% 16,0% 19,9%

Mediu 54,1% 44,4% 48,9%

Ridicat 21,5% 39,6% 31,3%

Tabel 3.1.9 - Distribuţia eşan# onului în funcţie de nivelul venitului din familie

Nivel Rural Urban Total

Total 100% 100% 100%

(Foarte) scăzut 35,8% 31,3% 33,3%

Mediu 50,0% 43,8% 46,6%

(Foarte) ridicat 14,2% 25,0% 20,0%
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Tabel 3.2.1 - Distribuția procentuală a femeilor pe medii de rezidență, regiuni de dezvoltare și 

caracteris� ci selectate

  Mediu Regiune de dezvoltare

Total Rural Urban BU_IF Centru NE NV SE SUD-M SV-O VEST

Total eşan� on

Număr subiecţi 5051 2146 2905 673 628 822 645 643 698 486 456

Structura (%) 100 42,5 57,5 13,3 12,4 16,3 12,8 12,7 13,8 9,6 9,0

        

Ponderea distribuţiei pe grupe de vârstă

Număr subiecţi 5051 2146 2905 668 628 819 641 642 697 486 454

15-19 ani 12,7 13,1 12,4 11,7 13,9 12,5 11,8 15,6 14,3 6,4 14,7

20-24 ani 12,0 12,4 11,6 15,6 13,5 11,3 13,2 10,1 10,5 10,1 10,7

25-29 ani 16,7 16,4 17,0 18,3 18,5 14,4 16,6 16,3 15,9 17,3 17,8

30-34 ani 17,3 16,4 17,9 17,8 16,7 15,6 17,2 15,9 19,2 21,0 15,6

35-39 ani 20,1 20,4 19,8 17,2 18,9 20,9 18,6 19,1 20,3 23,5 23,5

40-44 ani 21,2 21,2 21,3 19,3 18,5 25,3 22,6 23 19,8 21,8 17,8

Ponderea nivelul de educaţie al persoanelor cuprinse în eşan� on

Număr subiecţi 5051 2146 2905 673 628 822 645 643 698 486 456

Înv.terţiar 33,1 17,7 44,5 55,3 28,8 28,5 40,2 24,6 25,2 27,0 35,3

Înv.secundar sup. 35,6 38,0 33,8 27,6 32,5 39,1 36,1 37,9 35,2 44,2 32,9

Înv.P/G/Fară 31,3 44,3 21,7 17,1 38,7 32,5 23,7 37,5 39,5 28,8 31,8

Pondera statutului marital

Număr subiecţi 5051 2146 2905 673 628 820 644 641 695 486 450

Căsătorite cu sau fară acte actual sau 
vreodată 

75,9 82,1 71,4 63,0 71,5 80,7 75,2 79,6 79,1 90,7 68,0

Necăsătorite 24,1 17,9 28,6 37,0 28,5 19,3 24,8 20,4 20,9 9,3 32,0

Ponderea numărului de copii în familie

Număr subiecţi 5051 2146 2905 673 628 822 645 643 698 486 456

Niciunul 32,61 25,35 37,97 47,85 32,64 28,71 36,28 30,79 28,08 16,87 38,16

1 copil 27,46 23,86 30,12 29,87 24,36 23,60 22,95 30,48 28,65 33,95 28,51

2 copii 28,13 33,64 24,06 17,68 28,82 31,63 29,61 29,08 30,80 36,01 20,39

3 copii 7,11 9,97 4,99 3,42 7,32 9,85 7,44 5,75 6,59 9,26 7,24

4 copii 2,53 3,82 1,58 0,89 4,14 2,55 2,48 2,18 3,30 1,85 2,85

5 copii 0,85 1,12 0,65 0,15 1,27 1,70 0,16 0,47 1,00 1,23 0,66

Peste 5 copii 1,31 2,24 0,62 0,15 1,43 1,95 1,09 1,24 1,58 0,82 2,19
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  Mediu Regiune de dezvoltare

Total Rural Urban BU_IF Centru NE NV SE SUD-M SV-O VEST

Ponderea apartenenţei etnice

Număr subiecţi 5051 2146 2905 673 628 822 645 643 698 486 456

Română 88,9 88,9 88,9 96,1 68,5 96,1 81,4 90,2 93,0 90,3 94,3

Maghiară 3,5 2,7 4,2 0,0 12,1 0,0 14,7 0,0 0,0 0,2 1,5

Romi (țigani) 6,2 7,1 5,6 3,0 18,2 3,5 2,2 4,7 6,6 9,5 3,5

Alte 1,3 1,4 1,3 0,9 1,3 0,4 1,7 5,1 0,4 0,0 0,7

Ponderea aparteneţei religioasă

Număr subiecţi 5051 2146 2905 673 628 822 645 643 698 486 456

Ortodox 87,0 87,3 86,8 95,8 73,1 92,0 67,9 90,0 96,7 96,7 81,6

Catolic 3,4 2,9 3,8 1,0 4,5 3,5 10,9 0,6 0,7 0,4 6,1

Protestant 2,0 1,3 2,5 0,1 5,6 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 0,9

Neoprotestant 4,7 5,8 3,9 0,7 9,2 3,9 10,7 0,5 2,1 1,6 10,3

Musulman 1,2 1,2 1,3 0,6 0,0 0,0 0,2 8,7 0,1 0,2 0,0

Altă religie 1,2 1,3 1,2 0,4 6,7 0,4 0,9 0,2 0,1 0,4 0,9

Ateu, nedeclarat 0,4 0,3 0,5 1,2 1,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,6 0,2

Ponderea statutului socio-ocupaţional

Număr subiecţi 5051 2146 2905 673 628 822 645 643 698 486 456

Angajate 55,0 41,9 64,6 67,8 52,2 51,0 64,7 47,7 47,4 49,2 61,2

Neangajate 36,6 51,8 25,4 14,1 39,2 43,8 29,3 42,6 44,4 47,1 31,8

În sistem. educ. 8,5 6,3 10,1 18,1 8,6 5,2 6,0 9,6 8,2 3,7 7,0

Ponderea nivelului socio-economic al familiei

Număr subiecţi 5051 2146 2905 673 628 822 645 643 698 486 456

Scăzut 11,9 18,9 6,7 3,0 12,9 17,0 3,4 14,2 16,3 20,6 6,8

Mediu 50,4 54,8 47,1 40,9 46,5 56,1 45,6 59,3 55,9 48,8 46,9

Ridicat 37,8 26,3 46,3 56,2 40,6 26,9 51,0 26,6 27,8 30,7 46,3
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4.1. FERTILITATE

Fer� litatea a înregistrat o scădere marcantă 

de-alungul � mpului în România începând cu anul 

1990, această tendință fi ind evidentă în toate țările 

din Europa Centrală și de Est. Scăderea fer� lității este 

dependentă de o mul� tudine de factori economici, 

sociali și poli� ci.

Schimbarea valorilor, dezvoltarea unei gândirii 

îndreptată spre valorile occidentale și mai puțin 

spre cele tradiționale, întârzierea căsătoriei, accesul 

sporit la contracep� ve, acordarea unei importanțe 

deosebite profesiunii, au un impact  asupra fer� lității.

Analiza fer� lității a făcut parte din studiile sănătății 

reproducerii 1993, 1999, 2004 și s-a efectuat prin 

calcularea și evaluarea următorilor indicatori:

- rata de natalitate care reprezintă numărul de 

născuți-vii într-o anumită perioadă, raportat la 

populația curentă din perioada respec� vă și se 

exprimă în număr de născuți-vii la 1000 locuitori.

- rata generală de fer� litate care reprezintă numărul 

născuților-vii într-o anumită perioadă, raportat la 

populația feminină de vârstă fer� lă (15-49 ani) din 

perioada respec� vă și se exprimă în numărul de 

născuți-vii la 1000 femei de vârstă fer� lă (15-49 ani).

- rata specifi că de fer� litate pe grupe de vârstă care 

reprezintă numărul născuților-vii într-o anumită 

perioadă, de femeile de o anumită vârstă, raportat 

la populația feminină din grupa de vârstă respec� vă. 

- rata totală de fer� litate care reprezintă numărul 

mediu de copii pe care i-ar putea naște o femeie 

în cursul vieții sale fer� le (15-49 ani), în condițiile 

fer� lității perioadei analizate, calculată pe baza 

populației feminine de vârstă fer� lă (15-49 ani) 

din anul respec� v, defalcată pe grupe cincinale de 

vârstă. 

Plecând de la demersurile anterioare, Studiul 

Sănătății Reproducerii 2016 a luat în discuție 

fer� litatea din România, luând ca grup de analiză 

anul de studiu și un an premergător studiului.

Indicatorii de fer� litate au fost determinaţi atât pe 

fi ecare dintre cei doi ani, cât şi în raport cu întreaga 

perioadă vizată.

4. FERTILITATEA ȘI AVORTUL

Figura 4.1.1 
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4.1. 1. Nivelul fer� lității, tendințe și diferențieri

După declinul de la începutul anilor 1990 fer� litatea 

în România s-a dovedit stabilă în decursul anilor până 

în anul 2004, date relevate din Studiile Sănătății 

Reproducerii 1993, 1999, 2004.

În anul 2016 datele noastre relevă o creștere a fer� lității 

totale, în anul 2015, în anul 2016 și cumulat la nivelul 

celor 2 ani. 

Rata totală de fer� litate este în anul 2015 – 1,63 

născuți per femeie, în anul 2016 – 1,83 născuți/

femeie și la nivelul celor 2 ani 1,73 născuți/femeie 

(tabel 4.1.2).  

Toate aceste valori ale fer� lității sunt superioare 

valorilor fer� lității din anul 2004 când se înregistra 

o rată totală a fer� lității de 1,3 născuți per femeie.

De asemenea, compara� v cu evaluările din etapele 

anterioare ale studiului, în anul 2016 se constată o 

scădere de zece puncte procentuale a persoanelor 

fără copii din eșan� onul studiat, de la 42,3% în 

SR2004, la 32,6% în SR2016. As# el, în eșan� on 

au fost cuprinse un procentaj mult mai ridicat de 

persoane cu copii față de etapele precedente, din 

punct de vedere teritorial. O explicație a acestei 

situații poate fi  intrarea în vigoare a Legii nr. 66/2016, 

în urma căreia mamele benefi ciază de concediul 

pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 ani, 

condiții în care, în momentul evaluării, au fost găsite 

la domiciliul iden� fi cat un număr mai mare de 

persoane cu copii. Considerăm că efectul presupus 

s-a produs și în procentajul ridicat, de peste 10% a 

persoanelor cu copii născuți începând cu 1 ianuarie 

2015, tocmai cei cu vârste de până la 2 ani.  

Rata specifi că de fer� litate 

Dacă analizăm rata specifi că cumulată 2015/2016 

în comparație cu datele din anul 2004, se remarcă 

o creștere a ratei specifi ce pentru toate grupele 

de vârstă, față de anul 2004. As# el, rata fer� lității 

crește cu 32% în etapa 15-19 ani, 11% în etapa de 

vârstă 20-24 ani, 19% la 25-29 ani, 40% la 30-34 ani 

și 29 % în etapa de vârstă 35-39 ani.

Se poate constata că în anul 2016 ne îndreptăm spre 

o fer� litate tardivă, 65% dintre copii fi ind născuți 

după vârsta de 25 ani și cea mai mare creștere a 

fer� lității față de anul 2004 se înregistrează în etapa 

30-34 ani. Pentru anul 2016 un semnal de alarmă 

este creșterea fer� lității la adolescente 15-19 ani. 

(Fig 4.1.2) (Tabel 4.1.2) 

Fer� llitatea totală urban-rural  

Rata totală a fer� lității înregistrează diferențe în 

mediul urban-rural în favoarea ruralului. As# el rata 

totală de fer� litatea în mediul rural este de 1,94 

născuți per femeie, cu 25% mai mare față de 1,55 

Figura 4.1.2 
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născuți per femeie înregistrată în urban (Fig 4.1.1) 

(Tabel 4.1.3). 

Această diferență urban-rural a ratei totale a 

fer� lității este menționată și în studiile anterioare 

anilor 1993, 1999 și 2004. Dacă ne referim la rata 

specifi că de fer� litate, diferența cea mai mare 

urban-rural în favoarea ruralului se înregistrează la 

grupele de vârstă 20-24 ani și 15-19 ani (Tabel 4.1.1).

Datele studiului relevă diferențe regionale ale 

fer� lității totale, date care sunt în parte diferite față 

de studiile anterioare. Deși fer� litatea este crescută 

în toate regiunile față de valorile din anul 2004, cele 

mai mari diferențe sunt înregistrate în zona Sud-Vest 

Oltenia, Vest, Bucureș�  și Centru. 

Rata totală a fer� lității înregistrează valorile cele mai 

mari în zona Sud-Vest Oltenia (2,05), urmată de zona 

Nord-Est (1,94), Sud Muntenia (1,84), Centru (1,82). 

Cea mai mică fer� litate totală se înregistrează în 

zona Nord-Vest (1,33) și Bucureș�  (1,50) (Fig 4.1.3), 

(Tabel 4.1.3).

Figura 4.1.3

Figura 4.1.4

Nivelul de instruire și nivel socio-economic 

Fer� litatea totală (anii 2015/2016) este crescută, 

cu valori de 2,29, în grupul femeilor cu un nivel de 

educație scăzut față de 1,46 în grupul femeilor cu 

facultate. Surprinzător este faptul că locul secund 

este ocupat de femeile cu un nivel terțiar de educație, 

cu valori superioare ale fer� lității totale compara� v 

cu cea aferentă grupului de femei cu nivel secundar 

de educație. (Fig.4.1.4), (Tabel 4.1.3).

Această situație este diferită față de datele studiul 

sănătății reproducerii 2004 în care femeile cu un 

nivel de instruire primar și secundar inferior aveau 
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o rată totală de fer� litate (RTF) sensibil mai mare 

decât RTF-ul femeilor cu nivel de instruire secundar 

superior și postsecundar. 

Diferențieri ale fer� lității totale (2015/2016) se 

constată și în funcție de nivelul socio-economic 

și anume rata totală a fer� lității este semnifi ca� v 

crescută la femei cu un nivel socio-economic scăzut 

(RTF 2,8) față de cel mediu (RTF 1,78) și ridicat (RTF 

1,3). Aceeași asociere între statusul socio-economic 

și rata totală de fer� litate este relevată și de datele 

sănătății reproducerii 2004.

4.2. AVORTUL INDUS (PROVOCAT)
Analiza avortulului este o componentă importantă 

în toate cele 4 studii ale sănătății reproducerii din 

România. 

Au fost analizați urmatorii indicatori:

- rata generală de avort indus, (provocat) care 

reprezintă numărul de avorturi într-o anumită 

perioadă raportat la populația feminină de vârstă 

fer� lă (15-49 ani) din perioada respec� vă și se 

exprimă în număr de avorturi la 1000 de femei. 

- rata totală de avort indus, care reprezintă numărul 

de avorturi pe care o femeie le-ar face în decursul 

vieții sale dacă ratele specifi ce pe grupe de vârstă 

ar rămâne aceleași cu cele din anul pentru care se 

calculează indicatorul 

- rata specifi că de avort în funcție de vârstă

Ches� onarul a analizat și avortul pe o perioadă de 10 

ani, pentru care a fost studiată prevalența avortului 

indus, numărul de avorturi pe persoană, prevalența 

avortului pe factori de infl uență.

Figura 4.1.5

Pentru a compara ratele specifi ce de avort din cele 

4 studii, s-a calculat o medie anuală a ratei specifi ce 

de avort  pentru fi ecare dintre studii - 1993, 1999 

și 2004 iar pentru anul 2016 am calculat și luat în 

discuție avorturile provocate pentru o perioadă de 

10 luni din anul 2016.

În aceste condiții datele compara� ve trebuie 

privite sub rezerva unor posibile limite generate de 

metodologia  aplicată, a faptului că avorturile au fost 

cuan� fi cate doar pentru 10 luni şi nu pentru întreg 

anul 2016.

În 2016 rata totală de avort este de 0,26 % o valoare 

staționară faţă de anul 2004 și scăzută față de media 

ratei totale de avort de 1,13 în 1993 (Tabel 4.2.1).

Rata totală de avort este mai crescută, în rural în 

orașele mici, la femeile căsătorite și la cele cu un 

nivel educațional scăzut, situație similară cu cea din 

studiile anterioare.

Aceași situație apare și dacă se analizează infl uența 

factorilor anterior aminin� ți asupra ratei generale de 

avort (Tabel 4.2.1).
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Dacă analizăm rata specifi că de avort în anul 2016 

în raport cu cea din 2004 se constată o scădere cu 

50% a ratei specifi ce la grupa de vârstă 20-24 ani, 

situație posibil legată de dorința femeilor de a avea 

copii la această vârstă. La celelate grupe de vârstă, 

cu excepția vârstei de 30-34 ani când asistăm la o 

creștere a valorilor în anul 2016, diferențele  între 

anii  2004 și 2016 sunt minime (Tabel 4.2.2).

15,8% dintre femei au avut un avort provocat în 

ul� mii 10 ani. Din totalul de 740 persoane cu avort 

provocat pe parcursul ul� milor 10 ani, 44 au efectuat 

avorturi provocate în ul� mele 10 luni ale anului 2016.

Analiza prevalenței avorturilor în ul� mii 10 ani 

în funcție de caracteris� cile socio-economic și 

educaționale relevă aceași infl uență a mediului de 

rezidență, a factorului socio-economic și a nivelului 

educațional ca și în cazul ratei totale și a ratei 

specifi ce a avorturilor (Tabel 4.2.3).

Dacă ne referim la numărul avorturilor efectuate 

de femei în ul� mii 10 ani s-a constatat că media 

numărului avorturilor calculate este de 2,6 avorturi/

femeie (tabel 4.2.4). 

Figura 4.2.1

Figura 4.2.2
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Tabel 4.1.1 - Fer� litatea persoanelor din eşan� on pe anii 2015, 2016 şi total 2015-2016

 Rata 2015 2016 2015-2016

 Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural

Rata totală a fer� lității (copii la o femeie) 
- RTF

1,63 1,51 1,78 1,83 1,61 2,12 1,73 1,55 1,94

Rata specifi că a fer� lității 15-19 ani 20 16,6 24,4 49,1 36,8 64,5 33,3 25,8 42,8

Rata specifi că a fer� lității 20-24 ani 86,1 52,6 129,5 88,7 64,3 119,9 87,3 58,3 124,8

Rata specifi că a fer� lității 25-29 ani 89 94,4 81,3 109,8 99,6 123,9 99,1 96,9 102,2

Rata specifi că a fer� lității 30-34 ani 78,1 84 69,6 70,7 70,6 70,8 74,4 77,3 70,2

Rata specifi că a fer� lității 35-39 ani 43,2 43 43,4 40,3 45,9 32,9 41,7 44,4 38,2

Rata specifi că a fer� lității 40-44 ani 10,3 12 8 8,2 4,8 12,9 9,2 8 10,7

Tabel 4.1.2 - Ratele fer� lităţii specifi ce pe grupe de vârstă în cele patru etape ale studiului

 Ani SR1993 SR1999 SR2004 SR2016 2015 2016

Rata totală 1,56 1,3 1,7 1,73 1,63 1,83

15-19 ani 49 36 25 33,3 20,0 49,1

20-24 ani 129 100 75 87,3 86,1 88,7

25-29 ani 83 83 83 99,1 89,0 109,8

30-34 ani 33 29 53 74,4 78,1 70,7

35-39 ani 12 13 12 41,7 43,2 40,3

40-44 ani 5 2 6 9,2 10,3 8,2

Tabel 4.1.3 - Fer� litate total după caracteris� cile studiate 

 Caracteris� ci  
Fer� litate totală

2015 2016 2015-2016

Total Total 1,63 1,83 1,73

Mediu Rural 1,78 2,12 1,94

 Urban 1,51 1,61 1,55

Regiune Bucureș� 1,23 1,79 1,50

 Centru 1,49 2,14 1,82

 Nord-Est 2,26 1,61 1,94

 Nord-Vest 0,88 1,79 1,33

 Sud-Eest 1,99 1,59 1,78

 Sud-Muntenia 1,60 2,11 1,84

 Sud-Vest-Oltenia 2,00 2,19 2,05

 Vest 1,63 1,86 1,74

Tip localitate Mun.Bucureş� 1,26 1,57 1,40

 Peste 200 mii locuitori 1,50 1,18 1,33

 100-200 mii 1,35 1,62 1,47

 50-100 mii 1,96 1,73 1,85

 10-50 mii 1,47 1,56 1,51

 Sub 10 mii locuitori 1,63 2,20 1,91

1,78 2,12 1,94

Nivel de Terțiar 1,43 1,49 1,46

educație Secundar sup. 1,16 1,33 1,24

 Primar P/G 2,19 2,40 2,29
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 Caracteris� ci  
Fer� litate totală

2015 2016 2015-2016

Apartenența Români 1,58 1,69 1,63

 etnică Romi 2,45 3,04 2,72

 Alte 1,28 2,32 1,78

Nivel socio- Scăzut 2,71 2,91 2,80

 economic Mediu 1,69 1,89 1,78

 Ridicat 1,21 1,39 1,30

Tabel 4.2.1 - Rata avortului provocat în 2016 (1 ianuarie - 1 noiembrie) după caracteris� cile 
studiate 

  Caracteris� ci Rata generală de avort (‰) Rata totală de avort (‰)

Total Total 8,71 0,26

Mediu Rural 9,79 0,30

 Urban 7,92 0,23

Regiune BUCURESTI 5,94 0,17

 CENTRU 15,92 0,47

 NE 7,30 0,23

 NV 1,55 0,05

 SE 12,44 0,44

 SUD-MUNT 14,33 0,43

 SV-OLTENIA 2,06 0,06

 VEST 8,77 0,26

Tip localitate Mun.Bucureş" 5,38 0,14

 Peste 200 mii locuitori 4,66 0,17

 100-200 mii 7,30 0,18

 50-100 mii 9,95 0,28

 10-50 mii 9,41 0,29

 Sub 10 mii locuitori 10,49 0,31

Statut marital Căsătorite 10,69 0,37

 Necăsătorite 2,47 0,09

Nivel de Ter" ar 4,78 0,08

educaţie Secundar sup. 6,11 0,20

 Primar P&G 15,82 0,55

Tabel 4.2.2 - Ratele specifi ce pe grupe de vârstă în funcţie de avorturile raportate la 1000 femei 
cu vârste cuprinse între 15-44 ani (10 luni)

Pe parcursul a 3 ani anteriori studiului Media ul� milor 3 ani anteriori studiului SR2016

 Ani SR1993 SR1999 SR2004 SR1993 SR1999 SR2004
(1 ian-
31oct)

Rata totala 3,39 2,20 0,84 1,13 0,73 0,28 0,26

15-19 ani 32 26 10 10,67 8,67 3,33 3,2

20-24 ani 153 101 48 51,00 33,67 16,00 8,2

25-29 ani 209 119 42 69,67 39,67 14,00 15,3

30-34 ani 167 15 37 55,67 5,00 12,33 16,0

35-39 ani 79 58 20 26,33 19,33 6,67 6,0

40-44 ani 40 21 12 13,33 7,00 4,00 3,7
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Tabel 4.2.3 - Femei  cu avort indus după caracteris� cile studiate (10 ani )

Caracteris� ci Numar femei Numar avorturi Avort provocat %

Total Total 4619 740 15,8

Mediu Rural 1973 366 18,6

 Urban 2646 374 14,1

Zona BU_IF 613 61 9,9

 Centru 574 88 15,3

 NE 755 80 10,6

 NV 585 48 8,2

 SE 575 159 27,6

 SUD-M 639 174 27,2

 SV-O 464 72 15,5

 VEST 414 58 14.0

Vârsta 15-19 ani 559 10 1,8

 20-24 ani 835 44 5,3

 25-29 ani 868 126 14,5

 30-34 ani 1008 176 17,5

 35-39 ani 1071 179 16,8

 40-44 ani 1644 205 12,5

Nivel de Înv.terţiar 1698 172 10.1

educaţie Înv.sec.r sup. 1277 259 20,3 

 Înv.P/G/Fara 1644 309 18,8

Scăzut 552 146 26,5

Economic Mediu 2308 401 17,4

 Ridicat 1759 193 11.0

Tabel 4.2.4 - Femei după numărul de avorturi în ul� mii 10 ani pe grupe de vârstă

Nr. 

ctr.
Număr persoane

Total
15-19 

ani
20-24 ani 25-29 ani 30-34 ani

35-39 

ani

40-44 

ani

740 10 44 126 176 179 205

1 Unu 322 80,0 65,9 53,2 47,2 36,9 33,7

2 Două 193 20,0 20,5 19,8 24,4 31,8 27,8

3 Trei 102 0,0 6,8 14,3 15,9 15,1 12,7

4 Patru 45 0,0 2,3 4,8 4,5 5,6 9,8

5 Cinci si peste 5 29 0,0 4,5 6,4 6,2 9,5 6,8

NR 11 0,0 0,0 1,6 1,7 1,1 2,0

740 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Tabel 4.2.5 - Numărul de avorturi efectuate în ul� mii 10 ani, în funcţie de caracteris� cile studiate

Total Total
15-19 

ani
20-24 

ani
25-29 

ani
30-34 

ani
35-39 

ani
40-44 

ani

Număr raportat la persoanele care au făcut avort

Total Total 740 2,6 1,20 1,68 2,17 2,20 2,84 3,42

Mediu Rural 366 2,7 1,33 1,76 2,54 2,61 2,51 3,20

 Urban 374 2,6 1,14 1,45 1,79 1,84 3,08 3,65

Nivel de 
educaţie

Înv.terţiar 172 2,3 0,00 1,00 1,29 1,39 1,75 3,67

Înv.sec.r sup. 259 2,5 2,00 1,18 1,76 1,69 3,44 2,65

 Înv.P/G/Fara 309 3,0 1,00 1,90 2,73 2,87 2,96 4,19

Statut marital Căsătorită 705 2,7 1,29 1,71 2,25 2,22 2,85 3,44

Necăsătorită 35 1,7 1,00 1,00 1,30 2,07 1,50 2,25
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Schimbările poli� ce și socio-economice majore de 

la începutul anilor ‘90 au dus la organizarea unor 

noi servicii de sănătate a reproducerii, incluzând 

planifi carea familială, ceea ce a permis accesul 

legal la avort și contracepție a femeilor. Începând 

cu acea perioadă, planifi carea familială a intrat între 

prioritățile poli� cilor de sănătate din România, au fost 

dezvoltate servicii publice și private de contracepție, 

au avut loc campanii de informare-comunicare, a 

fost elaborat programul de sănătate „Prevenirea 

sarcinilor nedorite prin creșterea accesului la 

servicii de planifi care familială” care a fost inclus în 

Programul Național de Sănătate a Femeii și Copilului.

Cu toate facilitățile oferite de serviciile de planifi care 

familială au persistat de-a lungul anilor un număr 

mare de sarcini nedorite, unele soldate cu avort altele 

cu copii abandonați în maternități sau alte unități 

medicale, fapt ce trădează existența unor nevoi 

neacoperite de serviciile de planifi care familială.

Pentru a evalua situația planifi cării familiale, 

rezultatele și impactul programului național de 

planifi care familială și de a defi ni în mod real 

prioritățile de intervenție, pentru viitor au fost 

elaborate 5 studii privind sănătatea reproducerii 

(SRR), în anii 1993, 1996, 1999, 2004 și 2016.

Studiile au fost realizate pe eșan� oane reprezenta� ve 

la nivel național, la femei de vârstă fer� lă (15-44 ani).

U� lizând aceeași metodologie, aceste studii permit 

evaluarea tendințelor în planifi care familială, 

schimbările survenite în decursul anilor și factorii de 

infl uență a acestor schimbări.
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5.1. UTILIZAREA CURENTĂ ȘI ANTERIOARĂ A 
CONTRACEPTIVELOR

5.1.1. U� lizarea contracepției de către femeile de 

vârstă fer� lă

În anul 2016, un procent de 48,4% dintre femeile 

de vârstă fer� lă folosesc oricare dintre metodele de 

contracepție  si anume 38,7 % metode moderne de 

contracepție și 9,6% metode tradiționale.

Prevalența contracepției curente la femeile de 

vârstă fer� lă (15-44 ani) a avut o evoluție constant și 

semnifi ca� v ascendentă până în anul 2004 plecând 

de la o pondere  41% în anul 1993, ajungând la 48% 

în anul 1999 și la un vârf de 58% în anul 2004.  În 

anul 2016 u� lizarea contracepției scade din nou 

semnifi ca� v, cu 10%  ajungând la 48,4%. (Fig.5.1.1)

În ceea ce privește metodele de contracepție folosite 

de-a lungul anilor se constată o evoluție favorabilă 

concre� zată prin creșterea constantă a u� lizării 

metodelor moderne de la 23% în anul 1999 la 34% 

în anul 2004 și la 38,7% în anul 2016 (Fig 5.1.2).

Dacă în anul 1999 metodele moderne aveau un nivel 

de u� lizare egal cu cel al metodelor tradiționale, în 

în anul 2016 metodele moderne sunt de 4 ori mai 

frecvent u� lizate decât cele tradiționale (Fig 5.1.3).

În anul 2016 cele mai frecvente u� lizate metode 

contracep� ve moderne sunt în ordine descrescândă: 

prezerva� vul 15,1 %, pilula 11,2%, ligatura de 

trompe 5,4 % (Fig.5.1.2).

Analiza compara� vă a folosirii diferitelor metode 

contracep� ve evidențiată în studiile sănătății 

reproducerii de-a lungul anilor arată o creștere 

importantă din anul 1999 până în 2016 a u� lizării 

prezerva� vului de la 7,7 la 15,1%, a pilulei de la 6,5% 

la 11,2% și a ligaturii de trompe de la 1,9% la 5,4%.

5.1.2. U� lizarea curentă a metodelor contracep� ve 

și tendința în rândul femeilor căsătorite 

S-a analizat u� lizarea curentă a metodelor 

contracep� ve în rândul femeilor afl ate în cuplu 

căsătorit sau consensual deoarece probabilitatea ca 

acestea să fi e ac� ve sexual este mai mare compara� v 

cu femeile necăsătorite. 

La acest grup de femei s-a constatat că u� lizarea unei 

metode contracep� ve, oricare ar fi  ea, a crescut în 

decursul anilor de la 57% în anul 1993 la 64% în anul 

1999 ajungând la 70% în anul 2004. În anul 2016 se 

constată un regres semnifi ca� v al u� lizării curente a 

oricarei forme de metodă contracep� vă ponderea 

femeilor în cuplu care folosesc contracepția ajungând 

la 55,6%, un procent  inferior chiar față de anul 1993. 

Trebuie semnalat și un element pozi� v și anume 

creșterea ponderii femeilor în cuplu care u� lizează 

în mod curent mijloace moderne de contracepție 

(43,6%) un nivel superior anilor 1993 (14%), 1999 

(30%) și 2004 (38%). Dacă ne referim la femeile în 

cuplu care u� lizează contracepția, doar 1 din 4 femei 

u� lizează contracepția tradițională (Tabel 5.1.2).

5. PLANIFICARE FAMILIALĂ

Figura 5.1.1 
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Dacă luăm în discuție contracep� vele moderne și ne 

raportăm la anul 2004, în anul 2016 se constată o 
creștere a prevalenței u� lizării prezerva� vului de la 
12,1% la 16,8% și o scădere ușoară a u� lizării pilulei 
de la 14,1% la 12,9%. Este de semnalat creșterea 
semnifi ca� vă a ponderii femeilor cu ligaturi de 
trompe de la 2,8% la 7,4% (Tabel 5.2 1).  

Femeile în cuplu din mediul urban folosesc cu o 
pondere mai mare orice mijloc de contracepție și 
metodele moderne față de cele tradiționale 57% vs 
54%, respec� v 46% versus 40% (Tabel 5.1.2).

Prevalența cea mai mare a u� lizării contracep� velor, 
în general și a metodelor moderne în special, se 
întâlnește la femeile în grupa de vârstă 35-44 ani 
(59% respec� v 47%) (Tabel 5.1.3).

Femeile în cuplu cu un nivel socio-economic ridicat 
folosesc cu o pondere mai mare mijloace moderne 
de contracepție (47% versus 28%), acest raport 

inversându-se dacă e vorba de metode de contracepție 
tradiționale (10% versus 15%) (Tabel 5.1.3).

Femeile cu un nivel de instruire ridicat u� lizează 
cu o pondere mai mare contracep� ve, dacă ne 
referim la orice metodă, dar și dacă luăm în discuție 
contracep� vele moderne. 

5.2.  SURSA DE PROCURARE A CONTRACEPTIVELOR

În 2016 sursa principală de procurare a 
contracep� velor este comerțul cu amănuntul, 
urmată de sectorul medical. As! el 82,3% dintre 
femei raportează procurarea contracep� velor din 
farmacie sau din magazine și 14,9% apelează la 
sectorul medical.

În contextul par� cipării sistemului medical în 
aprovizionarea cu contracep� ve, sistemul privat 
devansează sistemul public cu 1% (5,8% sistemul 
privat și 4,7% sistemul public). În prezent doar 

Figura 5.1.2 

Figura 5.1.3



Studiul Sănătății Reproducerii - România 2016

50

2,6% dintre persoanele care folosesc contracep� ve 

moderne se aprovizionează de la medicul de familie.

Dacă se analizează compara� v datele actuale cu cele 

din studiile sănătății reproducerii anterioare (1999 și 

2004) se constată creșterea ponderii femeilor care 

se aprovizionează din comerțul cu amănuntul în anul 

2016 față de anul 2004 și anume 82,3% versus 55%.

În ceea ce privește rolul sistemului medical în 

aprovizionarea cu contracep� ve se remarcă faptul 

că spitalele au rămas pe locul secund, dar ponderea 

acestora a scăzut con� nuu de la 27% în anul 1993, 

la 20% în anul 1999 și 18% în anul 2004 și 10,5% în 

anul 2016. 

5.3. NEVOIA DE SERVICII DE PLANIFICARE 

FAMILIALĂ

În evaluarea programului de planifi care familială am 

urmărit indicatorii: nevoia potențială de servicii de 

planifi care familială și nevoia neacoperită pentru o 

metodă contracep� vă modernă. 

Nevoia potențială de servicii de planifi care familială 

reprezintă diferența dintre ponderea femeilor fer� le 

și femeile care nu au nevoie de servicii de planifi care 

familială în momentul de față. 

Nevoia nesa� sfăcută (neacoperită) de metode 

de planifi care familială moderne reprezintă suma 

dintre proporția femeilor care u� lizează metode 

tradiționale de contracepție și cele care nu folosesc 

deloc contracepția. 

Pentru a calcula nevoia potențială de servcii de 

planifi care familială inițial se determină ponderea 

femeilor care nu au nevoie de contracepție.  Acest 

grup include femei care nu au avut niciodată 

ac� vitate sexuală, femei fără ac� vitate sexuală în 

momentul de față, femei care încearcă să rămână 

gravide, femeile gravide si lăuze, femei care nu pot 

rămâne însărcinate (Tabel 5.1.4). 

Se consideră că restul femeilor au nevoie de 

servicii de planifi care familială. Din acest grup fac 

parte femei care u� lizează contracepția modernă, 

tradițională și femei care nu folosesc nici un mijloc 

contracep� v. 

În acest context u� lizatoarele de metode tradiționale 

alături de femeile care nu folosec deloc contracepția 

sunt considerate grupe de risc pentru o sarcină nedorită.

În anul 2016 ponderea femeilor fără nevoia (care 

nu au nevoie) de servicii de planifi care familială a 

fost de 35% din totalul eșan� onului și 25% în cazul 

femeilor căsătorite. 

Se consideră ca restul femeilor care sunt ac� ve 

sexual, dar nu doresc să aibă un copil au nevoie 

potențial de contracep� ve. 

În aceste condiții nevoia potențială de planifi care 

familială pentru întreg eșan� on este de 65% pentru 

femeile fer� le și 75% pentru femeile în cuplu.

Nevoia neacoperită pentru o metodă contracep� vă 

modernă este pentru întreg eșan� on 26,3% și pentru 

grupul de femei căsătorite 31,4%.

Figura 5.1.4
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Pentru evidențierea evoluției în � mpul planifi cării 

familiale s-a comparat situația din anul 2016 cu cea 

din 2004 luând în discuție cererea potențială de 

contracep� ve și nevoia nesa� sfăcută de metode de 

planifi care familială în rândul femeilor căsătorite și 

în uniune consensuală.

As� el, în 2016 un procent  mai mare dintre femeile 

căsătorite sau în uniune consensuală nu u� lizează 

contracepția acestea fi ind supuse, as� el, riscului 

unei sarcini nedorite. Ponderea acestora  este mai 

mare în raport cu anul 2004 (19,3% versus 11,9%).

În schimb, nevoia neacoperită pentru o metodă 

de contracepție modernă la femeile căsătorite și 

în uniune consensuală scade în anul 2016  față de 

2004 (31.4 vs 39.5), situație asociată în primul rând 

cu u� lizarea crescută a metodelor moderne de 

contracepție. 

Total 
subiecţi

Persoane 

căsătorite

Pers. 

anterior 

căsăt.

Pers. 

niciodată 

căsăt.

Număr cazuri 5051 3540 296 1215

100% 100% 100% 100%

Femei care nu au nevoie de servicii de PF în momentul de față 35,0 25,0 55,0 60,0

Nu au întreținut niciodată relații sexuale 9,0 0,0 0,0 36,0

Nu sunt ac� ve sexual în momentul de față 12,0 6,0 52,4 20,6

Încearcă să rămână gravidă 7,0 9,0 2,0 2,0

Gravidă  sau în postpartum 6,0 8,0 0,6 0,8

Subfer� lă 1,0 2,0 0,0 0,2

Nevoia potețială de servicii de planifi care familială 65,0 75,0 45,0 40,0

U� lizatoare curente ale unei metode de contracep� e modernă 38,7 43,6 25,0 28,2

U� lizatoare curente ale unei metode tradiționale de contracepție 9,7 12,0 4,0 3,8

Neu� lizatoare supuse riscului de sarcină nedorită 16,7 19,3 16,0 8,0

Nevoia neacoperită pentru o metodă de contracepție modernă 26,3 31,4 20,0 11,8

 Tabel 5.1.1 - Nevoia pentru servicii de planifi care familială la femei după starea civilă

Figura 5.2.1
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Tabel 5.1.2 - Femei după u� lizarea curentă a metodelor contracep� ve şi starea civilă

Starea civilă 2004 Starea civilă 2016

U� lizarea contracepției Total 

Căsătorită 

/uniune 

consensuală

Căsătorite 

anterior

Niciodată 

căsătorită
Total 

Căsătorită 

/uniune 

consensuală

Căsătorite 

anterior

Niciodată 

căsătorită

Număr de cazuri 4441 3113 278 1050 5051 3540 296 1215

U� lizare curentă 58.1 70.3 57.2 35.9 48.4 55.6 29.0 32.7

 Metode moderne 33.9 38.2 34.3 26.2 38.7 43.6 25.0 29.0

A. Pilule 12.7 14.1 14.2 9.8 11.2 12.9 7.1 7.2

B. Sterilet 4.4 6.7 5.3 0.0 5.6 7.6 3.8 0.3 

C. Prezerva! ve 13.1 12.2 11.1 15.4 15.8 15.1 8.5 19.7

D. Spermicide 1.4 1.8 1.5 0.6 0.3 0.3 0.3  0.3

F. Ligatura trompelor 1.8 2.8 1.6 0.1 5.4 7.4 4.7 1.2 

Altele 0.5 0.7 0.7 0.2 0.4 0.3 0.6 0.3

 Metode tradiționale 24.2 32.2 22.9 9.7 9.6 12.0 4.0 3.7

 I. Metoda 

calendarului
5.3 6.6 8.3 2.3 2.4 3.1 1,0 0.6

 J. Coitus interruptus 18.9 25.5 14.6 7.4 5.3 6.3 2.7 3.1

 Combinate 

tradiționale
 1.9 2.2 0.3  0.0

Neu� lizare curentă 41.9 29.7 42.8 64.1 51.6 44.4 71.0 67.3

Tabel 5.1.3 - Femei afl ate în cuplu care u� lizează curent metode de contracepție, după 

caracteris� cile studiate 

 2004  2016

Caracteris� ci

Număr 

de 

cazuri

Orice 

metode  

Met 

moderne

Met 

tradit

Met 

moderne 

Număr 

de 

cazuri

Orice 

metode  

Met 

moderne

Met

tradi.

Procent 

u� lizatoare 

metode 

moderne 

Total
3540

100%

1971

55.6 

1542

43.6

429

12.0

78%

Mediu de 

rezidență
 

Urban 1551 70.2 42.2 28.0 60.1 1883 56.8 46.2 10.6 81.2

Rural  1562 70.5 33.0 37.5 46.8 1657 54.3 40. 6 13.8 74.7

Grupa de vârstă  

15-24 300 64.3 39.4 24.9 61.3 372 40.9 29-6 11.3 72.4

25-34 1477 73.4 42.8 30.6 58.3 1389 55.2 43.2 12.0 78.2

35-44 1336 68.9 32.7 36.2 47.5 1779 59.1 46.7 12.4 79.1

Nivel de 

instruire
 

Înv.terțiar 1243 62.3 52.3 9.9 84.1

Înv.sec.sup. 1311 74.9 43.0 31.0 57.4 1261 57.5 44.5 13.0 77.2

Înv. PGF 1036            57.2 47.4 9.8 70.5
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 2004  2016

Caracteris� ci
Număr 

de 
cazuri

Orice 
metode  

Met 
moderne

Met 
tradit

Met 
moderne 

Număr 
de 

cazuri

Orice 
metode  

Met 
moderne

Met
tradi.

Procent 
u� lizatoare 

metode 
moderne 

Nivel socio-
economic

 

Scăzut 764 72.4 33.5 38.9 46.3 439 43.3 28.3 15.0 65.3

Mediu 543 72.3 38.6 33.7 53.4 1819 57.6 44.6 13.0 77.3

Ridicat 553 73.0 45.2 27.8 61.9 1282 57.2 47.4          9.8 83.0

Număr de copii în viață  

Niciunul 321 57.5 37.1 20.3 64.5 510 34.1 28.0 6.1 79.4

Un copil 1230 72.9 42.1 30.7 57.8 1314            51.5 41.0 10.5 77.8

Doi copii 1166 74.7 37.8 36.8 50.6 1268            67.7 52.2 15.5 77.0

Trei sau mai 
mulți 

396 62.5 27.8 34.7 44.5 448            60.5 44.5         16.0 72.3

Tabel 5.1.4 – Nevoia de servicii de planifi care familială Studiu Sănătății Reproducerii 2004, 2016 

 2004 2016

Nevoia de servicii de 

planifi care familială

Total 

subiecți

Pers.

 căsăt.

Pers. 

anterior 

căsăt.

Pers. 

niciodată 

căsăt.

Total 

subiecți

Persoane 

căsătorite

Pers. 

anterior 

căsăt.

Pers. 

niciodată 

căsăt.

Număr de cazuri 5051 3540 296 1215

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Femei care nu au nevoie de 

servicii de PF în momentul 

de față

47.0 28.9 70.1 76.3 35.0 25.0 55.0 60.0

Nu au întreținut niciodată 
relații sexuale

19.1 0.0 0.0 57.2 9.0 0.0 0.0 36.0

Nu sunt ac" ve sexual în 
momentul de față 

14.7 9.0 59.4 17.9 12.0 6.0 52.4 20.6

Încearcă să rămână gravidă 4.5 6.8 3.4 0.3 7.0 9.0 2.0 2.0

Gravidă sau în postpartum 3.3 5.2 0.2 0.3 6.0 8.0 0.6 0.8

Subfer" lă 5.4 7.9 7.0 0.6 1.0 2.0 0.0 0.2

Nevoia potențială de 
servicii de planifi care 
familială

53.0 71.1 29.9 23.7 65.0 75.0 45.0 40

U" lizatoare curente ale 
unei metode contracep" ve 
moderne

25.4 31.6 14.4 15.8 38.7 43.6 2.0 28.2

U" lizatoare curente ale 
unei metode tradiționale de 
contracepție

19.4 27.6 8.5 6.2 9.7 12.1 4.0 3.8

Neu" lizatoare supuse 
riscului de sarcină nedorită 

8.2 11.9 6.9 1.7 16.6 19.3 16.0 8.0

Nevoia neacoperită pentru 
o metodă contracep" vă 
modernă 

27.6 39.5 15.5 7.9 26.3 31.4 20.0 11.8
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6. SĂNĂTATEA MAMEI ȘI COPILULUI

6.1. ÎNGRIJIREA PRENATALĂ 

Această secțiune descrie u� lizarea serviciilor de 

îngrijire prenatală de către gravidele care au născut 

în doi ani anteriori studiului, 1 ianuarie 2015-

30 octombrie 2016. 

Ponderea femeilor cu îngrijire prenatală

În anul 2016 un procent de 92,9 % dintre  femeile 

ches� onate au recurs la servicii prenatale 

specializate, atât în mediul rural cât și în cel urban, 

cu o oarecare preponderență în mediul rural – 

aproape 2 procente mai mare față de cel urban. 

Procentul celor care nu s-au prezentat de loc este de 

7,1% (între 6,1% rural și 8% urban).

Este de remarcat faptul că ponderea femeilor din 

mediul urban care menționează că nu au recurs la 

serviciile de consultație prenatală sau nu precizează 

date referitoare la aceste servicii, este mai mare față 

de mediul rural, aceaste rezultate fi ind diferite față 

de studiile anterioare unde situația a fost prezentată 

mai bună la oraș față de sat.

Analiza compara� vă a datelor din studiile sănătății 

anterioare relevă creșterea ponderii femeilor care 

benefi ciază de consultații prenatale, începând cu 

anul 1999 până în anul 2004, situația devenind 

ulterior staționară până în anul 2016. As# el, în 

anul 1999, benefi ciază de consultații prenatale un 

procent de 89% femei, 93,3% în anul 2004 și 92,9% 

în anul 2016.

Față de datele studiului din anul 2004, este de 

semnalat o creștere ușoară a femeilor gravide care 

nu sunt luate în evidență și anume de la 6,5% în anul 

2004, la 7,1% în anul 2016. 

Luarea în evidență și vârsta sarcinii

Prezentarea la medic pentru a fi  luată în evidență 

cu sarcina relevă faptul că 74,8%, s-au prezentat la 

consultația prenatală în trimestrul 1, un procent de 

11,4% în trimestrul 2 și 1,3% în trimestrul 3. fi g 6.1.1

În anul 2016 femeile din mediul urban benefi ciază 

în mai mare măsură de îngrijirea prenatală în primul 

trimestru de sarcină, compara� v cu cele din mediul 

rural și anume, 77,8% versus 71,4%.  

Este de semnalat faptul că un procent 21,3% (cuprins 

între 21,1% în mediul rural și 21,5% în mediul urban), 

se înscriu în prima lună de sarcină. Cele mai multe 

dintre femei merg la cabinet pentru a fi  înregistrate 

ca gravide din luna a II-a, procentul acestora scăzând 

în fi ecare lună până în luna a V-a, a VI-a când sunt 

minime în rural și � nd spre 0 în urban. De menționat 

faptul că un procent între 4,9 în rural și 5,6% în urban 

nu au putut preciza momentul înscrierii la medicul 

de familie ca gravidă.

Figura 6.1.1 
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Numărul gravidelor înregistrate în primul trimestru 

de sarcină a avut o evoluție constant ascendentă în 

cadrul celor 4 studii, de la 57,3% în cadrul SR 1993, 

con� nuând cu 64,3% în cadrul SR 1999, crescând 

la 74,4% în SR 2004 pentru a ajunge la 74.9% în SR 

2016. Un raport invers a avut luarea în evidență în 

trimestrul al II-lea de la 32,2% (aproape o treime) 

în cadrul SR 1993, scăzând la 23,9% în SR 1999 (mai 

puțin de un sfert) și con� nuând scăderea la 16,5% 

în SR2004 pentru a ajunge la 11,4% în cadrul SR 

2016. Procentul celor care au fost înregistrate cu 

prima consultație în trimestrul al III-lea de sarcină a 

crescut de la 3,5% în 1993 la 4,4% în 1999, urmănd 

apoi să scadă constant la 2,4% în 2004 și 1,3% în 

2016. Merită menționat faptul că un procent de 

5,2% dintre respondente nu au putut menționa data 

primei consultații prenatale la SR 2016 față de 0,2% 

în SR 2004 și 0% la primele două studii.

Față de datele studiului din anii 2004 și 1999, în 

anul 2016 se observă o îmbunătățire a situației în 

rural, adică, o creștere a ponderii gravidelor luate 

în evidență în primul trimestru de la 54% în anul 

1999, la 66% în anul 2004 și la 71,5% în anul 2016. În 

urban analiza compara� vă relevă aspecte mai puțin 

favorabile în sensul scăderii procentului femeilor 

care se prezintă la consultații prenatale în primul 

trimestru de sarcină și anume 77,8% în anul 2016 și 

83% în anul 2004 și 67% în anul 1999.

Atât în anul 2016 cât și în anul 2004 femeile care 

au studii secundare complete sau un nivel socio-

economic scăzut, precum și cele care au raportat mai 

mult de trei nașteri se prezintă într-un procent mai 

scăzut la consultații prenatale în primul trimestru. 

Cea mai mică probabilitate de a se prezenta pentru 

consultații o au femeile cu mai mult de 3 copii.

Numărul consultațiilor prenatale 

Ministerul Sănătății recomandă un număr de 10 

consultații prenatale la gravidele fără risc. Ponderea 

femeilor cu un număr de zece consultații și peste 

efectuate pe parcursul sarcinii în anul 2016, este 

de 30.9% (27.2% în mediul rural și 30.4% în mediul 

urban) tabel 6.1.4

Ca și în studiile precedente femeile din mediul rural, 

femeile cu un nivel educațional scăzut și cele care au 

menționat mai multe nașteri în antecedente au benefi ciat 

de mai puține consultații prenatale. (tabel 6.1.4)

Referitor la numărul de consultații prenatale la care 

s-au prezentat gravidele în cadrul celor patru studii, 

rezultă următoarele aspecte:

Figura 6.1.2 
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Figura 6.1.3 
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Procentul celor fără consultații prenatale a avut o 

evoluție oscilatorie între 5,8% în anul 1993, 11,4% 

în anul 1999, scăzând la 6,5% în anul 2004, pentru 

ca apoi să crească la 7,1% la studiul din anul 2016. 

Fig 6.1.2.

Sub 4 consultații pe parcursul sarcinii s-au înregistrat 

19,3% în cadrul SR1993, procentul a crescut în anul 

1999 la 27,3%, pentru ca apoi să scadă constant în anul 

2004 (16.6%) și în 2016 ajungând la 7,9%. Fig 6.1.2

Între 4-6 consultații procentul a scăzut constant din 

anul 1993 (33,8%) la 15,7% în studiul din anul 2016. 

Numărul celor cu 7-8 consultații prenatale a fost între 

23,1% în anul 1999 și 15,7% în anul 2016, la celelalte 

două studii obținându-se valori intermediare (20,8% 

în 2004, respec� v 17,5% în 1993). Procentul celor cu 

10+ consultații scade dras� c la 9,6 % în anul 1999 

față de anul 1993 (22,5%), urmând apoi un curs 

ascendent 30,6% în anul 2004 și 30,9% în anul 2016. 

Fig 6.1.2

Ponderea femeilor cu mai mult de 10 consultații 

prenatale în 2016 este similară cu cea din anul 2004 

(30.9 versus 30,6% ). 

În mediul rural se înregistrează o creștere a ponderii 

gravidelor care au 10 și peste 10 consultații prenatale 

de la 22% în anul 2004 la 30,4% în anul 2016. În 

schimb, în mediul urban aceste date sunt în direcție 

opusă.

Numărul femeilor care au benefi ciat de peste 4 

consultații prenatale în 2016 a scăzut de la 76%, în 

anul 2004 la 61,4%, în anul 2016, fapt considerat 

asociat cu procentul crescut de femei care nu au 

putut preciza numărul de consultații de care au 

benefi ciat (23,6% femei).

Profesioniș" i care acordă servicii prenatale 

În anul 2016 în mod preponderent consultațiile 

prenatale au fost acordate de către medicul specialist 

O-G, în proporție de 86,5%, urmat de medicul de 

familie  58,2% asistente 10,3% și moașe 4,7%.tabel 

6.1.8

Ponderea specialistului care asigură cel mai frecvent 

asistența prenatală este medicul OG (86,5%) cu 

diferențe minime în mediul urban față de mediul 

rural și anume (88,9% urban versus 83,7% rural). 

Această situație se inversează în cazul îngrijirii de 

către medicul de familie (58,2%) a cărui intervenție 

prenatală are o pondere mai crescută în mediul rural 

față de mediul urban (61,8% versus 55%). Absolut 

în toate situațiile, cu diferențe, indiferent de � pul 

de regiune de domiciliu, de � pul de localitate, de 

numărul de copii avuți de către femeie, consultațiile 

prenatale s-au efectuat cu precădere la specialistul 

ginecolog. Există câteva lucruri care atrag atenția 

comparând adresabilitatea pentru consultații 

prenatale la medicul de familie și la ginecolog. 

Dacă în regiunea Bucureș� -Ilfov și regiunea Vest 
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adresabilitatea OG/MF este de 91,3% față de 37,7%, 

respec� v 86,8% / 30,2% cu o diferență de peste 50 

procente, diferențele se estompează în regiunile 

Centru și Sud-Est unde devin doar 12,5%, respec� v 

10,5% (Tabel 6.1.8)

În anul 2004 furnizorii de servicii de îngrijire 

prenatală au fost medicii de familie (39%), specialis� i 

din cabinetul  de obstetrică ginecologe (OG) din 

cabinetul  public și privat (36%) medicii OG din spital 
(21,3%) și ambulatoriu de specialitate (2,8%) 

Figura 6.1.4 

Comparând rezultatele din anul 2016 cu cele ale 

studiului SR 2004 se constată că în anul 2004 

principalii furnizori de servicii de îngrijire prenatală 

au fost tot medicii OG cu o pondere de 60% urmați 

de medicii de familie (36%).

Dacă în anul 2004 „ponderea femeilor care au 

accesat cele mai multe îngrijiri prenatale la cabinetul 

de obstetrică-ginecologie este de aproape două 

ori mai mare în mediul urban decât în mediul rural 

(47% în urban și 26% în rural)  în anul 2016 această 

diferență urban-rural scade, diferența fi ind de doar 

5 procente și anume 88,9% în mediul urban și 83,7% 

în mediul rural.

Același trend de scădere a diferenței urban-rural 

se observă și în cazul asistenței acordate de către 

medicii de familie. As" el, în anul 2016 apelează la 

medicul de familie 61,8% gravide din mediul rural 

și 55,2% din mediul urban față de anul 2004 când 

un procent de 51,4% din mediul rural și 27,7% din 

mediul urban sunt îngrijite la Cabinetul medicului de 

familie (Tabel 61.8)

Tipul serviciilor prenatale acordate

Se consideră importantă consultația prenatală 

precoce în sarcină, dar un loc la fel de important 

trebuie acordat și � pului de servicii furnizate pe 

parcursul sarcinii.

Pentru a defi ni calitatea asistenței medicale 

prenatale, femeile au fost întrebate ce inves� gații au 

făcut de ru� nă în sarcină.

92,7% dintre femei declară efectuarea de ecografi i, 

88% măsurarea tensiunii arteriale, 84,5% analiza de 

urină, 83% analize de sânge, 80% cântărire și 43,8% 

examene gene� ce. (Tabel 6.1.7)

Se constată o scădere a procentului celor cărora li s-a 

măsurat tensiunea arterială cu ocazia controalelor 

prenatale de la 92% în anul 2004 la 88,9% în anul 

2016. Dacă în anul 2004, 88% dintre femeile 

ches� onate au raportat că li s-au recoltat analize 

de sânge și 80% au făcut analize de urină în � mpul 

sarcinii, în anul 2016 procentul analizelor de sânge 

a scăzut la 83,9%, iar al analizelor de urină a crescut 
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la 84,5%. În schimb, un procent de 92,7% dintre 

gravide au benefi ciat de examen ecografi c în cursul 

sarcinii în anul 2016, față de 53% raportate în anul 

1999 și 76% menționate în SR 2004.

6.2 ÎNGRIJIREA LA NAȘTERE

Locația și asistența la naștere 

Majoritatea nașterilor din perioada analizată 2015-

2016 au avut loc în maternități sau secții de obstetrică 

ginecologie a spitalelor de stat sau par! culare 

(98,4%), un procent similar cu cel al anului 2004 

(98%). În 96,7% din situații, asistența la naștere a 

fost acordată de personal califi cat (medic O-G 84,3% 

și moașă 12,4%), asistentă medicală generalistă în 7 

cazuri (1,3%). Trei persoane au declarat că au născut 

ajutate de persoane fără nicio califi care în domeniul 

sanitar, iar 8 persoane nu au dorit să răspundă la 

întrebare. (fi g.6.1.4)

Figura 6.2.1

Nașterea s-a produs în unități spitaliceș!  de stat 

sau private în majoritatea cazurilor, doar în două 

situații înregistrându-se la domiciliu sau în altă 

parte, asistența califi cată fi ind asigurată în imensa 

majoritate a cazurilor de către medicul obstetrician. 

Dacă la spitalele de stat nașterea a fost asistată și de 

moașă (66 cazuri), asistentă (6) sau alte persoane 

(1), la unitățile private, cu excepția unui caz asistat 

de asistentă, nașterea s-a desfășurst cu par! ciparea 

medicului obstetrician.  Tabel 6.2.2 , tabel 6.2.3.

Per total lot ches! onat nașterea naturală a fost în 

proporție de 61,8%, iar prin operație cezariană s-au 

terminat 37,1%. Dacă nașterea pe cale vaginală a fost 

ca număr absolut aproxima! v egală în mediul urban 

și în cel rural, nașterea prin operație cezariană la 

pacientele din mediul rural a fost de 39%, iar la cele 

din mediul urban 42,2%. Dacă diferența procentuală 

între cezariană și nașterea vaginală în mediul rural 

este de 36,6% în favoarea nașterii pe cale naturală 

(67,5% vs 30,9%), acest tabel 6.2.4 redă diferența 

care scade în urban la 14,4% (56,9% vs 42,4%).  

7,9%, dintre copiii născuți în anii 2015 -2016, au o 

greutate sub 2500 g, proporție similară cu cea din 

studiul Sănătății Repoducerii din anul 2004.

Prevalența operației cezariene de 37,1% în anul 
2016, este în creștere față de ponderea de 19,1% 
(11,6% rural, 27,1% urban) în anul 2004. 

În comparație cu situația din anul 1999 se poate 
constata că rata cezarienei aproape s-a triplat în anul 
2016 în mediul urban (42,4 vs 15%) și a crescut de 
patru ori în mediul rural (30,9% versus 8%).

Față de anul 2004 cea mai mare creștere procentuală 
a cezarienei se întâlnește în anul 2016 la femeile din 
mediul rural (12 % vs 30%).

Îngrijorător este creșterea numărului de cezariene, 
în general, atât în mediul urban cât și cel rural, cât și 
tendința de creștere con! nuă.
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6.3 ÎNGRIJIRILE POSTNATALE

Asistența postnatală a fost evaluată prin intermediul 

unor întrebări despre u� lizarea îngrijirilor postnatale 

și conținutul serviciilor primate, în cele 6 săptămâni 

după naștere. În medie, 42% dintre femei au primit 

îngrijiri postnatale la domiciliu, fără diferențe 

notabile între mediul urban și rural (Tabel 6.3.1). 

Față de 2004, ponderea femeilor care au benefi ciat 

de îngrijiri postnatale la domiciliu a crescut cu 

câteva procente, de la 38% la 42,9%. Consultațiile 

la domiciliu au fost acordate de cele mai multe ori, 

de medicul de familie (62%), asistenta medicului de 

familie (26,6%) și asistentul medical comunitar 6,6% 

(Tabel 6.3.2.).

Se remarcă faptul că, femeile care primesc îngrijiri la 

domiciliu locuiesc mai degrabă în orașe de mărime 

medie, au vârsta între 20-39 de ani și sunt cu studii 

superioare (Tabel 6.3.2.3).

Informațiile primite de femei în cadrul consultațiilor 

postnatale s-au referit la: îngrijirea copilului 92,1%, 

alimentația mamei 90,4%, alăptare 89,5%, îngrijirea 

sânilor 87,8%, planifi care familială 82,1%, drepturile 

copilului și ale familiei 56,3% (Tabel 6.3..4).

6.4  ALĂPTAREA 

În 2016, se remarcă faptul că, 89% dintre femei au 

născut în maternități publice și 11% în maternități 

private.

Figura 6.2.2 

Figura 6.2.3
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După cum rezultă (Tabelul 4.3.3.1), peste 94,9% 

dintre copiii care s-au născut în maternități publice și 

89,7% dintre cei născuți în maternități private au fost 

alăptați pe durata șederii în maternitate. Ponderea 

copiilor alăptați în prima oră de la naștere a fost de 

5,4 și respec� v 3,4% în fi ecare din cele două � puri 

de maternități menționate. Peste 60% dintre copiii 

născuți în ambele � puri de maternități au fost alăptați 

pentru prima oară între 2 și 24 de ore după naștere 

(Tabel 6.4.1). Numai 41,8% și respec� v 22,4%, 

dintre copii au fost doar alăptați, după cum declară 

mamele, restul copiilor au primit și lapte formulă în 

maternitate. Nașterea prin operație cezariană scade 

șansele copiilor pentru inițierea � mpurie a alăptării 

sau chiar a alăptării în orice condiție (Tabel 6.4.2). 

Un indicator important în alimentația sugarului îl 

reprezintă rata alăptării exclusive în primele 5 luni 

de viață. Pentru calcularea acestui indicator au fost 

luați în considerare doar copiii care, în momentul 

anchetei, aveau vârsta cuprinsă între 0 și 5 luni 

inclusiv. Rata alaptării exclusive pentru copiii 0-5 luni 

la fost de 57 %. Ponderea copiilor alăptați exclusiv 

la 5 luni a fost de 2,2 % Aceste date trebuie să fi e 

privite cu rezervă, deoarece eșan� onul copiilor de 

0-5 luni conține doar 127 de cazuri.

6.5 SCREENING  NEONATAL  

30,5% mame din mediul rural și puțin peste jumătate 

din mediul urban (50,7%  au auzit despre screening-

ul neonatal pentru hipo� roidie, fenilcetonurie 

și surditate care se efectueaza în maternitate. În 

schimb, despre screening-ul pentru re� nopa� e de 

prematuritate n-a auzit decât un procent de 16,3% în 

rural și un procent dublu (32,6%) în urban, fi g 6.5.1 

Sursa informațiilor despre screeningul neonatal a 

cons� tuit-o în cea mai mare parte medicul specialist 

O-G într-un procent cuprins între 59,2% pentru 

surditate, 62% pentru fenilcetonurie și hipo� roidie și 

67,9% pentru re� nopa� a de prematuritate. Pe locul 

al II-lea se situează medicul de familie cu procente 

între 8,7% pentru re� nopa� e și 13,1% pentru 

fenilcetonurie, iar pe locul al treilea altcineva cu 

procente între 10,9% la fenilcetonurie17,5% pentru 

surditate și 17,2% pentru re� nopa� e asistenta 

medicală 10,9% pentru fenilcetonurie, 7,6% pentru 

surditate și 3% pentru re� nopa� a de prematuritate. 

La acest item mai mult de jumătate dintre persoanele 

ches� onate nu au răspuns: 

Proporția celor care au ș� ut clar că nou-născuții au fost 

testați screening a fost 31,8% pentru fenilcetonurie, 

32,8% pentru surditate și 18,2% pentru re� nopa� e. 

La fel, un procent de 9% respec� v 12,5% și 14% au 
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Figura 6.4.1 
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declarat cert că nou-născuții lor nu au par� cipat la 

screening-uri (în aceeași ordine) fi g 6.5.1, Tabel 6.5.3

Doar 29,4% dintre intervievate au fost informate de 

importanța testării copilului pentru fenilcetonurie, 

28,7% pentru surditate și 15,4% pentru re� nopa� e. 

(Tabel 6.5.4), Figura 6.5.1 

Figura 6.5.1 
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6.6. CARNETUL GRAVIDEI

Carnetul gravidei cons� tuie un instrument de 

informare a gravidei despre igiena sarcinii semnele 

de alarma în sarcină dar și o modalitate de evidență 

a inves� gațiilor efectuate în cadrul consultațiilor 

prenatale și rezultatele acestora.

Despre carnetul gravidei au auzit 56,2% dintre 

mame, mai multe dintre aceș� a domiciliind în mediul 

urban. Doar 41,4% dintre cei intervievați au primit 

acest document la ul� ma sarcină și numai 36% au 

ci� t informațiile conținute în paginile sale.Tabel 6.6.1

Dintre mamele care au obținut Carnetul gravidei, 

59,7% au primit carnetul de la medicul de familie, cu 

preponderență în mediul rural, 31,7% de la medicul 

specialist obstetrică - ginecologie și 6,4% de la moașă 

sau asistentă. Tabel 6.6.2 

Feed-back-ul față de Carnerul Gravidei reliefează 

faptul că peste 84% dintre cele care l-au primit 

au apreciat ca bun și foarte bun conținutul 

informațional al acestuia și doar 0,5% s-au declarat 

nemulțumite de acesta. Cât privește diversitatea 

tema� că 75,5% (peste 3 sferturi) o consideră bună 

și foarte bună, 22,4% sa� sfăcătoare iar 1% au 

privit-o ca nesa� sfăcătoare.78,7% sunt mulțumite și 

foarte mulțumite referitor la modul de prezentare a 

Carnetului Gravidei, 18,8% îl consideră mulțumitor, 

iar nemulțumiți și foarte nemulțumiți sunt 1,5%.  

96,4% dintre respondenți au primit Carnetul într-un 

� mp rezonabil, 2,6% dintre aceș� a n-au fost mulțumiți 

de momentul în care l-au primit (probabil prea 

târziu). Și în ceea ce privește u� litatea informațiilor, 

acestea au fost apreciate în imensa majoritate de la 

bune în sus, doar 0,5% dintre cele care l-au primit 

considerând informațiile absolut inu� le. Persoanele 

care au primit carnetul gravidei au fost sa� sfăcute, 

mulțumite şi foarte mulțumite de conținutul 

acestuia în proporție covârșitoare (97,5 - 99,5%), 

nemulțumiri înregistrându-se doar la conținutul 

informațional 0,5% diversitatea tema� că 1% modul 

de prezentare 1,5% și u� litatea informațiilor 0,5%. 

Cel mai mare număr de insa� sfacții s-a înregistrat 

față de momentul când a fost primit - cazuri  2,5%.

(tabel  6.6. 4 )
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Analizând cele cinci criterii funcție de care s-a făcut 

aprecierea carnetului gravidei la patru din ele au 

fost mai bine apreciate de către respondentele din 

mediul rural cu 2 % (conținutul informațional) -10% 

(modul de prezentare), în urban mai bine apreciat 

fi ind cu 2 procente criteriul ”diversitate tema� că”, 

tabel 6.6.4 

După vârstă, cele din grupa 15-19 ani l-au apreciat cel 

mai mult (90-100%), iar cel mai puțin apreciat a fost 

de către grupa 30-34 ani pentru modul de prezentare 

(56,6%), diversitatea tema� că (58,5%), u� litatea 

informațiilor (66,0%) și conținutul informațional 

(77,4%). După nivelul de școlarizare, aprecierile au 

fost invers proporționale cu  acesta, aprecieri mai 

bune fi ind primite din partea celor fără studii sau 

cu studii minime (între 89,8 și 93,9%), pe când la 

cele cu studii superioare aprecierea s-a situat între 

65,1% la diversitate tema� că și 79,1%% la conținut 

informațional. În ceea ce privește etnia, populația 

rromă a avut cele mai bune aprecieri generale față 

de carnetul gravidei, fi ind devansate de românce 

doar la conținutul informațional cu 5 procente 

(pe care probabil nu l-au înțeles în totalitate) și la 

momentul în care au primit carnetul 6,8% diferență 

(din cauza prezentării tardive la prima consultație?). 

Cele neangajate în muncă l-au apreciat mai mult cu 

5-18% decât cele încadrate, ca și cele cu trei copii 

și peste, față de cele afl ate la primul copil (6-9,8%).

Tabel 6.6.4

6.7. CALITATEA SERVICIILOR MEDICALE 

În acest capitol sunt analizate calitatea, serviciile 
medicale prenatale și la nastere, servicii care 
sunt incluse în programele de sănătate.

Calitatea informațiilor primite cu ocazia consultațiilor 

prenatale a fost apreciată de către persoanele 

par� cipante la cercetare ca bună și foarte bună 

în 86,7% din cazuri, 6,8% dintre respondente 

considerându-le mai puțin sau de loc bune. (tabel 

6.7.1) 

A� tudinea manifestată de personalul medical 

cu ocazia vizitelor a fost considerată sufi cient de 

bună, bună și f. bună într-o proporție de 90,7%, 

nesa� sfăcătoare fi ind apreciată de 8% dintre mame. 

În ceea ce privește � mpul de așteptare, a fost 

considerat acceptabil, bun și f. bun în 75,6% din 

situații, aprecieri nega� ve obținându-se în 17,8% 

dintre cazuri. Compara� v cu rezultatele publicate 

în SR 2004 unde gradul de sa� sfacție referitor la 

prestația personalului medical a fost de 81,1%,se 

constată o creștere a aprecierii cu aproxima� v 9%. 

Aplicarea de tratamente, inclusiv cele de prevenire 

(vaccinări la gravide, tratament cu Fe, acid folic, 

vitamine) a fost considerată sufi cientă, bună și foarte 

bună în proporție de 91,0%, și inadecvată în 7,4% 

dintre cazuri. Un procent de  4,6% dintre ches� onate 

n-au răspuns la întrebări. tabel 6.7.1 .

Punctajul mediu pentru Informațiile primite a fost 

4,21. Față de medie, s-au situat pe cele mai bune 

poziții răpunsurile obținute de la persoanele din 

localități urbane cu peste 200.000 de locuitori (4,66), 

din grupa de vârstă de peste 40 ani (4,50), absolvente 

de învățământ terțiar (4,41), de etnie română (4,24), 

angajate (4,33), cu un copil sau 3 și peste (4,23 

ambele categorii), cu grad de confort ridicat (4,36) 

și venit mediu și peste (4,41). De cealaltă parte, cele 

mai mici punctaje s-au obținut de la respondentele 

din mediul rural (4,16), din localități cu populații 

între 100 și 200 mii de loc. (4.0), din grupa de vârstă 

15-19 ani (3,65), cu nivel educațional de învățământ 

primar sau fără (4,05) de etnie alta afară de români 

și rromi (3,95), neangajate (4,05), cu 2 copii (4,16), 

care au avut în antecedente probleme de avort 

(4,18), cu grad de confort scăzut (3,92), nivel socio-

economic scăzut (3,81) și cu venituri foarte scăzute 

(3,87). Figura  6.7.1.
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Figura 6.7.1

Figura 6.7.2

La criteriul a� tudinea personalului medical, punctajul 

mediu a fost 4.06 (Tabel 6.7.2).

Cele mai bune punctaje, funcție de apartenența 

persoanelor din lotul cercetat s-au obținut de la 

persoane din mediul urban din localitățile cu peste 

200 mii de loc (4,29) - Mun. Bucureș�  se situează pe 

locul al 2-lea cu 4,27. Vârsta celor care au apreciat cel 

mai bine a� tudinea personalului medical s-a situat 

peste 40 ani (4,31), absolvente de învățământ terțiar 

(4,20), cele de etnie rromă (4,07), angajate (4,16), cele 

care au un copil (4,15), fără probleme de avorturi în 

antecedente (4,07), cu condiții socio-economice bune 

(4,32) și venituri medii și peste (4,29.)

Punctajele minime  s-au realizat de la persoane din 

mediul rural (4,05), din localități cu populație între 

50-100 mii loc. (3,72), cu vârsta între 15-19 ani (3,81), 

absolvente de învățământ primar sau gimnazial 

(3,97),  fără ocupație (3,93), cu 2 copii (3,91), care au 

un nivel socio-economic scăzut (3,77) și cu venituri 

foarte scăzute (3,77.) - reprezentarea acestora este 

ilustrată în fi gura 6.7.2.

Pentru criteriul ”Timpul de așteptare” la consultația 

prenatală media aprecierilor a fost 3,67 puncte. 

Figura 6.7.3 

Aprecierile cele mai favorabile s-au înregistrat din 

partea persoanelor din mediul urban (3,70) cu 

populație de peste 200 mii de locuitori (3,79) - și aici 

Municipiul Bucureș�  se situează tot pe locul al II-

lea (3,77), cu vârsta cuprinsă între 35-39 ani (3,99), 

absolvente de învățământ superior (3,89), de etnie 
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rromă (3,77), angajate (3,74) având trei copii și peste 

(3,80), fără probleme de avorturi în antecedente (3,70), 

cu grad de confort și nivel socio-economic  ridicat (3,77 

resp. 3,98) având venituri medii și peste (4,0).

La cealaltă extremă se situează respondentele din 

mediul rural (3,65), din localități cu populație între 

10 și 50 mii loc (3,58), cu vârsta cuprinsă între 15-

19 ani (3,38), fără școală sau cu școlarizare minimă 

(3,51), neangajate (3,59), cu câte 2 copii (3,56), 

având antecedente de avort (3,54), cu nivel socio-

economic scăzut (3,32) și venituri foarte scăzute 

(3.39). Reprezentarea în grafi cul următor. Pentru 

criteriul ”Tratamente aplicate” media punctajului a 

fost 4,00 fi gura 6.7.4 

După cum reiese din datele din tabelul anterior, 

reprezentate grafi c mai jos, răspunsuri peste media 

criteriului s-au obținut de la persoane din mediul 

urban (4.03), din Municipiul Bucureș�  (4,11), în vârstă 

de peste 40 ani (4,25), absolvente de învățământ 

superior (4,20), angajate (4,10), la primul copil (4,03), 

fără avorturi spontane în antecedente (4,01), cu 

nivel socio-economic ridicat (4,34) și venituri medii 

și peste medie (4,31). În ceea ce privește etnia, cele 

de etnie rromă au apreciat cel mai bine acest criteriu 

(4,05), populația de etnie română apreciindu-l sub 

medie (3,99).

Valori minime la aprecierea criteriului s-au obținut 

de la persoanele din mediul rural (3,97), din localități 

cu populație între 100 și 200 mii loc. (3,81), grupa 

de vârstă 15-19 ani (3,73), absolvente de învățământ 

secundar (3,86), neangajate (3,87), cu 2 copii (3,95), 

nivel socio-economic scăzut (3,60) și cu venituri 

foarte scăzute (3,69). Tabel 6.7.2.

Figura 6.7.3

Figura 6.7.4 
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Evaluarea calității asistenței la naștere și postnatal 

în spital

Asistența medicală la naștere a fost apreciată ca 

bună și foarte bună în 82,8% dintre răspunsuri, iar 

mai puțin bună sau deloc bună în 6,7% din cazuri. Un 

procent de 8,6% dintre cele ches� onate au apreciat-o 

ca sufi cient de bună. Aproape 2% dintre respondente 

nu au dorit să aprecieze calitatea asistenței primită 

la naștere. As� el, scorul mediu de 4,12 din max. 5 

situează calitatea asistenței la naștere între bună și 

foarte bună. (Tabel 6.7.3 )

Privitor la A� tudinea personalului medical în � mpul 

acordării serviciilor medicale postnatale scade 

procentul aprecierilor ca bune și foarte bune de la 

peste 80% la 74,5% și crește procentul celor care 

apreciază a� tudinea personalului ca fi ind sufi cient 

de bună de la 8,6 la 11,8. Crește cu aproape un 

procent și numărul celor nesa� sfăcute de a� tudinea 

personalului în asistența postnatală. (Tabel 6.7.3 )

Condițiile de igienă și confortul în cadrul serviciilor 

postnatale a fost apreciat în proporție de 68,2% ca bune 

și foarte bune,12,4% considerându-le sa� sfăcătoare. 

17,3% dintre respondente au apreciat ca nesa� sfăcătoare 

condițiile de igienă, iar 2,2 % nu au răspuns la întrebare. 

În medie, conform scorului (3,22 pct.) aprecierea asupra 

condițiilor de igienă și confortului postoperator este ușor 

peste sufi cient de bună.

Calitatea mâncării din spital a fost apreciată ca bună 

și foarte bună doar în proporție de 49,9% dintre 

respondente, o treime dintre acestea soco� nd că 

mâncarea nu a corespuns în � mpul spitalizării lor 

(20% mai puțin bună, 11% deloc bună, 2,2% nu 

răspund). Scorul general 3,22 este cel mai mic dintre 

toate criteriile privind aprecierile asupra aspectelor 

de îngrijire postnatală.

Contactul cu familia a fost considerat bun și foarte 

bun în procent de 75,4% și sub așteptări în 10,4% 

distribuite în mod egal între ”mai puțin bun” și 

”deloc bun”. 2,4% dintre intervievate nu au răspuns 

la întrebare. (Tabel 6.7.3 )

După mediul de domiciliu al celor intervievate, se 

constată că persoanele din mediul urban au fost 

mai mulțumite în general decât cele din rural la 

toate cele 6 capitole pentru care s-a cerut evaluarea 

calității asistenței medicale la naștere și postnatal. 

Funcție de numărul de locuitori ai localității, cel mai 

bine apreciată a fost asistența medicală la naștere 

din mun. Bucureș�  (4,37), cea mai slabă apreciere 

fi ind obținută de localitățile cu populație între 10 și 

50 mii de loc. (3.90), media criteriului fi ind 4.12.

Îngrijirea postnatală cu un criteriu de evaluare 

mediu de 3,99 a avut valoarea maximă în Bucureș�  

(4,28) și minima tot în localitățile cu populație între 

10-50.000 loc (3,52). Punctajul mediu al criteriului 

pe lotul studiat a fost de 4,12. Cele mai mari scoruri 

pentru asistența medicală la naștere au fost obținute 

de către persoanele din localitățile cu peste 200 mii 

de locuitori și Municipiul Bucureș�  (4,38 resp. 4,37), 

din grupa de vârstă 30 -34 ani (4,29), absolvente de 

învățământ terțiar (4,41) de etnie română (4,17). La 

polul opus s-au situat persoanele din mediul rural 

(4.01), din localități cu populație sub 10 mii loc.

(3,90), din grupa de vârstă 15-19 ani (3,71) cu nivel 

de educație de maximum învățământ gimnazial 

(3,87), de alte etnii decăt români și rromi (3,73). 

Privitor la calitatea asistenței medicale după naștere, 

față de scorul mediu obținut la nivelul întregului lot 

de 3,99 pct, cele mai bune scoruri au fost oferite de 

respondentele din mediul urban (4,02), provenind 

din Municipiul Bucureș�  și localități cu populație 

cuprinsă între 10 și 50000 de loc (4,28 resp. 4,11), de 

peste 30 ani (4,17 – grupa 30-34, 4,06 grupa 40-45, 

resp. 4,04 grupa 35-39) absolvente de învățământ 

terțiar (4,24), de etnie română (4,03). Cele mai 

mici punctaje la acest criteriu au fost realizate de 

respondentele aparținând grupurilor din mediu 

rural (3,96), din localități cu populație sub 10000 loc. 

(3,52), grupa de vârstă 15-19 ani (3,83), fără  școală 

sau cu studii minime (3,85), de alte etnii decât cea 

română și rromă (3,73), cele fără serviciu (3,85), cu 

peste 2 copii născuți (3,95), având un grad de confort 

scăzut sau mediu (3,75;3,98), nivel socio-economic 

scăzut sau mediu (3,71;3,91) și nivel foarte scăzut al 

veniturilor (3,71).

Scorul mediu al criteriului a fost 3.88. Cele mai 

bune scoruri au fost obținute pe eșan� oanele din 
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Bucureș�  (4,06) și localitățile cu populație cuprinsă 

între 10 și 50 mii loc. (4,01), la grupele de vârstă între 

30-34 ani și 40-44 ani (4.04 respec� v 4,0), absolvente 

de învățământ terțiar (4,06), de etnie română (3,91), 

cu statut de angajat în muncă (3,99), având 1 sau 

3(+)copii (3,98 resp. 3,90), cu grad de confort ridicat 

(4,02), nivel socio-economic de asemenea  (4,13) și 

nivelul veniturilor mediu și peste (4,14). De partea 

cealaltă se situează cele din mediu rural (3,85), din 

localități cu populație de până la 10 mii loc.(3,65), din 

grupa de vârstă 15-19 ani (3,69),fără școală sau cu 

nivel minim de școlarizare (3,77), fără loc de muncă 

(3,75), având câte 2 copii (3,76), și, în consecință, cu 

nivel socio-economic scăzut atât ca venituri (3,62) 

cât și în ceea ce privește confortul (3,66).

La acest criteriu media a fost 3,75 la nivelul 

eșan� onului. Cele mai mici valori s-au obținut din 

partea respondentelor din localități cu peste 200 

mii loc.(!!!)(3,33) și în cele cu populație sub 10 mii 

loc (3,58) tot sub medie la acest criteriu se situează 

și Mun. Bucureș�  cu 3,72 pct. Răspunsurile privind 

aprecierea stării de confort și curățenie în spital 

au fost aproxima� v egale, analizate după grupa 

de vârstă a celor intervievate, situându-se între 

3,71 și 3,76. Aprecieri mai bune au fost acordate 

de absolventele de învățământ terțiar (3.93), iar 

absolventele de învățâmânt secundar superior au 

acordat cele mai mici califi ca� ve (3,55). Cele fără 

studii sau cu școlarizare minimă au acordat puctaj 

tot sub medie (3,70).

Peste medie s-au obținul punctaje de la grupurile 

aparținând persoanelor de etnie română (3,78), cu 

loc de muncă (3,82), având un copil (3,85), cu grad 

de confort ridicat (3,85), nivel socio-economic de 

asemenea ridicat (3,93), și venit mediu sau peste 

(3,89).

Criteriul cu valoarea medie cea mai mică 3,22. Peste 

medie s-au obținut valori de la persoane din mediul 

urban (3,29),din Bucureș�  (3,57) și localități cu 

populație între 50 și 100 mii loc. (3,44), de peste 40 

ani (3,59) absolvente de învățământ terțiar (3,47),de 

etnie română și rromă (3,26  resp 3,22), angajate în 

muncă, având 1 sau 2 copii, nivel socio-economic 

ridicat și nivel al veniturilor scăzut și mediu.

Punctajul mediu al criteriului a fost 3,94. Cele mai 

mici punctaje s-au obținut de la respondentele din 

localitățile cu până la 10 mii loc. (3,55) sub 19 ani 

(3,43), absolvente de învățământ secundar (3,69), de 

alte etnii afară de cea română (3,73 alții 3.79 rromii),  

fără loc de muncă (3,73), cu trei copii și peste (3,81), 

având nivelul socio-economic scăzut (3,58), iar 

veniturile la un nivel foarte scăzut (3,52).

Dintre respondentele situate peste medie, se 

detașază cele din urban (4,07), cu precădere 

Municipiul Bucureș�  (4,43), de peste 40 ani (4,35), 

absolvente de învățământ terțiar (4,34) de origine 

română (3,98), angajate (4,13), cu nivel socio 

-economic ridicat.

Femei cu experiență sexuală după efectuarea 

testului de screening a cancerului de col uterin prin 

testul Babeș- Papanicolau.

Tabel 6.1.1 Femei după vârsta sarcinii când au fost luate în evidență pentru consultația prenatală

Vârsta sarcinii Rural Urban Total Rural Urban Total

1 Deloc (fără consultaţii) 15 23 38 6,1 8,0 7,1

2 Prima lună 52 62 114 21,1 21,5 21,3

3 Luna a doua 82 129 211 33,3 44,8 39,5

4 Luna a treia 42 33 75 17,1 11,5 14,0

5 Luna a patra 29 17 46 11,8 5,9 8,6

6 Luna a cincea 6 5 11 2,4 1,7 2,1

7 Luna a şasea 3 1 4 1,2 0,3 0,7

8 Luna a şapte 4 1 5 1,6 0,3 0,9

9 Luna a opta 0 1 1 0,0 0,3 0,2

10 Luna a noua 1 0 1 0,4 0,0 0,2

11 Nu poate preciza când 12 16 28 4,9 5,6 5,2

Total 246 288 534 100% 100% 100%
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Tabel 6.1.2  Femei după caracteris� cile luate în evidență în sarcină (studiu compara� v) 

Studii SR 1993 SR 1999 SR 2004 SR 2016

Perioada de monitorizare 5 ani 5 ani 5 ani 1,75 ani
Număr subiecţi 1440 2040 1122 534
 A benefi ciat de consultaţii prenatale
Da 94,1% 88,6% 93,5% 92,9%
Nu 5,8% 11,4% 6,5% 7,1%
 Trimestrul primei consultaţii prenatale
Niciuna 5,8% 11,4% 6,5% 7,1%
Trim 1 57,3% 60,3% 74,4% 74,9%
Trim 2 33,2% 23,9% 16,5% 11,4%
Trim 3 3,5% 4,4% 2,4% 1,3%
Neprecizat 0,0% 0,0% 0,2% 5,2%
 Număr de consultaţii prenatale
Niciuna 5,8% 11,4% 6,5% 7,1%
1-3 19,3% 27,3% 16,6% 7,9%
4-6 33,8% 26,4% 24,6% 14,8%
7-9 17,5% 23,1% 20,8% 15,7%
10 si peste 22,5% 9,6% 30,6% 30,9%
Nedeclarat 1,1% 2,2% 0,9% 23,6%

Tabel 6.1.3 Femei după vârsta sarcinii prin îngrijiri prenatale şi caracteris� cile studiate

Caracteris� cii Deloc
Luna 

1

Luna 

2

Luna 

3

Luna 

4

Luna 

5
Luna 6 Luna 7-9

Nu 

ș� e
Total Total 534 38 114 211 75 46 11 4 7 28
Total Total 534 100% 7,1 21,3 39,5 14,0 8,6 2,1 0,7 1,3 5,2
Mediu Rural 246 100% 6,1 21,1 33,3 17,1 11,8 2,4 1,2 2,0 4,9
 Urban 288 100% 8,0 21,5 44,8 11,5 5,9 1,7 0,3 0,7 5,6
Zona Bucureș" _Ilfov 69 100% 5,8 24,6 44,9 13,0 5,8 1,4 0,0 0,0 4,3

Centru 72 100% 6,9 20,8 50,0 8,3 9,7 0,0 1,4 0,0 2,8
Nord-Est 90 100% 6,7 17,8 25,6 26,7 8,9 5,6 1,1 2,2 5,6
Nord-Vest 49 100% 2,0 26,5 55,1 10,2 4,1 0,0 0,0 2,0 0,0
Sud-Est 67 100% 7,5 31,3 28,4 7,5 13,4 1,5 0,0 3,0 7,5
Sud-Muntenia 76 100% 11,8 13,2 38,2 18,4 10,5 2,6 2,6 1,3 1,3
Sud-Vest-
Oltenia

58 100% 3,4 22,4 36,2 12,1 5,2 3,4 0,0 1,7 15,5

Vest 53 100% 11,3 17,0 47,2 9,4 9,4 0,0 0,0 0,0 5,7
Tip localitate Mun.Bucureș" 54 100% 3,7 24,1 51,9 11,1 3,7 1,9 0,0 0,0 3,7
 Peste 200 mii 39 100% 2,6 25,6 43,6 7,7 5,1 0,0 0,0 0,0 15,4
 100-200 mii 28 100% 7,1 28,6 60,7 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 50-100 mii 48 100% 10,4 20,8 43,8 12,5 8,3 0,0 2,1 2,1 0,0
 10-50 mii 88 100% 12,5 19,3 36,4 14,8 5,7 2,3 0,0 1,1 8,0
 Până la 10 31 100% 6,5 12,9 45,2 12,9 12,9 6,5 0,0 0,0 3,2
Vârstă 15-19 ani 42 100% 11,9 19,0 11,9 16,7 19,0 7,1 0,0 2,4 11,9

20-24 ani 101 100% 9,9 12,9 35,6 14,9 13,9 3,0 0,0 3,0 6,9
25-29 ani 167 100% 3,6 26,9 40,1 16,2 5,4 0,0 0,6 1,8 5,4
30-34 ani 126 100% 5,6 23,0 50,0 11,1 4,8 3,2 0,8 0,0 1,6
35-39 ani 81 100% 11,1 21,0 39,5 12,3 6,2 1,2 2,5 0,0 6,2
40-44 ani 17 100% 5,9 11,8 47,1 11,8 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Nivel de 
educaţie

Înv.terţiar 194 100% 1,0 26,3 57,2 9,3 2,6 1,0 0,0 0,0 2,6

 Înv.sec. sup. 131 100% 2,3 25,2 38,9 15,3 10,7 1,5 0,8 1,5 3,8
 Înv.P/G/Fără 209 100% 15,8 14,4 23,4 17,7 12,9 3,3 1,4 2,4 8,6
Etnie Români 450 100% 4,4 22,7 42,9 14,4 8,0 1,6 0,7 1,3 4,0

Romi 58 100% 24,1 10,3 13,8 17,2 10,3 5,2 1,7 1,7 15,5
Alte 26 100% 15,4 23,1 38,5 0,0 15,4 3,8 0,0 0,0 3,8

Ocupare Angajat 281 100% 1,1 26,3 52,3 11,0 5,0 1,1 0,0 0,7 2,5
 Neangajat 252 100% 13,9 15,9 25,0 17,5 12,7 3,2 1,6 2,0 8,3
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Caracteris� cii Deloc
Luna 

1
Luna 

2
Luna 

3
Luna 

4
Luna 

5
Luna 6 Luna 7-9

Nu 
ș� e

Nr.copii 1 copil 218 100% 2,3 26,6 42,7 12,8 8,3 1,4 0,5 1,4 4,1
2 copii 185 100% 4,9 19,5 47,6 12,4 6,5 2,2 0,0 0,5 6,5
3+copii 131 100% 18,3 15,3 22,9 18,3 12,2 3,1 2,3 2,3 5,3

Religie Ortodoxă 464 100% 6,3 21,8 39,9 15,1 8,0 1,7 0,9 1,3 5,2
 Catolică 9 100% 22,2 22,2 44,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1
 Protestantă 4 100% 0,0 0,0 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Neoprotestantă 36 100% 8,3 19,4 38,9 11,1 16,7 5,6 0,0 0,0 0,0
 Musulman 12 100% 16,7 16,7 8,3 8,3 16,7 8,3 0,0 8,3 16,7
 Altă religie 6 100% 16,7 33,3 33,3 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Prac� cant Foarte des 71 100% 4,2 31,0 36,6 8,5 12,7 2,8 0,0 1,4 2,8
 Deseori 103 100% 4,9 22,3 41,7 17,5 6,8 1,0 0,0 1,9 3,9
 Moderat 131 100% 4,6 19,1 48,9 15,3 5,3 3,1 1,5 0,8 1,5
 Rareori 189 100% 9,0 19,6 35,4 15,3 10,1 1,6 0,0 1,1 7,9
 Niciodată 40 100% 17,5 17,5 27,5 5,0 10,0 2,5 5,0 2,5 12,5
PF specialist Consiliere PF 90 100% 3,3 26,7 43,3 15,6 8,9 0,0 0,0 1,1 1,1
 Fără consiliere 444 100% 7,9 20,3 38,7 13,7 8,6 2,5 0,9 1,4 6,1
Probleme 
anter.

Avort spontan 104 100% 10,6 22,1 36,5 10,6 7,7 2,9 1,9 2,9 4,8

Fără 430 100% 6,3 21,2 40,2 14,9 8,8 1,9 0,5 0,9 5,3
Grad de 
confort

Scăzut 125 100% 20,8 13,6 16,8 13,6 14,4 5,6 2,4 1,6 11,2

Mediu 156 100% 3,8 19,9 35,9 20,5 12,8 1,3 0,6 1,9 3,2
Ridicat 253 100% 2,4 26,1 53,0 10,3 3,2 0,8 0,0 0,8 3,6

Nivel socio-ec. Scăzut 106 100% 23,6 10,4 13,2 15,1 15,1 5,7 3,8 2,8 10,4
 Mediu 261 100% 3,4 22,6 41,0 16,5 9,2 1,9 0,0 1,5 3,8
 Ridicat 167 100% 2,4 26,3 53,9 9,6 3,6 0,0 0,0 0,0 4,2
Nivel venit Foarte scăzut 178 100% 15,7 10,7 27,5 16,9 14,0 3,9 2,2 1,7 7,3
 Scăzut 249 100% 2,4 25,7 43,8 13,3 6,8 1,2 0,0 1,2 5,6
 Mediu 107 100% 3,7 29,0 49,5 11,2 3,7 0,9 0,0 0,9 0,9

Tabel 6.1.4 Femei după numărul consultaţiilor prenatale şi caracteris� cile studiate

Caracteris� cii Niciuna
1-3 

consultații

4-6 

consultații

7-9 

consultații

10 consultații

și peste

Nu își 

amintește

Total Total 534 38 42 79 84 165 126

Total Total 534 100% 7,1 7,9 14,8 15,7 30,9 23,6

Mediu Rural 246 100% 6,1 10,6 21,5 14,2 27,2 20,3

 Urban 288 100% 8,0 5,6 9,0 17,0 34,0 26,4

Tip localitate
Mun.
Bucucureș� 

54 100% 3,7 0,0 3,7 11,1 40,7 40,7

 Peste 200 mii 39 100% 2,6 10,3 7,7 12,8 38,5 28,2

 100-200 mii 28 100% 7,1 0,0 3,6 42,9 32,1 14,3

 50-100 mii 48 100% 10,4 10,4 10,4 20,8 37,5 10,4

 10-50 mii 88 100% 12,5 4,5 9,1 10,2 28,4 35,2

 Până la 10 31 100% 6,5 9,7 22,6 22,6 29,0 9,7

Vârstă 15-19 ani 42 100% 11,9 23,8 19,0 19,0 11,9 14,3

20-24 ani 101 100% 9,9 8,9 14,9 15,8 25,7 24,8

25-29 ani 167 100% 3,6 4,8 16,2 18,0 32,3 25,1

30-34 ani 126 100% 5,6 4,0 13,5 14,3 40,5 22,2

35-39 ani 81 100% 11,1 9,9 12,3 12,3 27,2 27,2

40-44 ani 17 100% 5,9 11,8 11,8 11,8 41,2 17,6

Nivel educaţie Înv.terţiar 194 100% 1,0 1,0 6,2 16,0 44,3 31,4

 Înv.sec. sup. 131 100% 2,3 6,1 16,0 15,3 38,9 21,4

 Înv.P/G/Fără 209 100% 15,8 15,3 22,0 15,8 13,4 17,7
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Caracteris� cii Niciuna
1-3 

consultații

4-6 

consultații

7-9 

consultații

10 consultații

și peste

Nu își 

amintește

Etnie Români 450 100% 4,4 7,3 15,1 15,1 33,3 24,7

Romi 58 100% 24,1 12,1 19,0 19,0 10,3 15,5

Alte 26 100% 15,4 7,7 0,0 19,2 34,6 23,1

Ocupare Angajat 281 100% 1,1 2,5 9,3 13,9 44,1 29,2

 Neangajat 252 100% 13,9 13,9 21,0 17,9 15,9 17,5

Nr.copii 1 copil 218 100% 2,3 6,0 9,6 18,3 39,0 24,8

2 copii 185 100% 4,9 7,6 11,9 17,3 34,6 23,8

3+copii 131 100% 18,3 11,5 27,5 9,2 12,2 21,4

Probleme Avort spontan 104 100% 10,6 10,6 13,5 11,5 32,7 21,2

anterioare Fără probleme 430 100% 6,3 7,2 15,1 16,7 30,5 24,2

Tabel 6.1.5 Femei după numărul consultaţiilor prenatale (studiu compara� v)

Număr 1993 1999 2004 2016

Niciuna 5.8 11.4 6.5 7.1

1-3 consultații 19.3 27.3 16.6 7.9

4-6 consultații 33.8 26.4 24.6 14.8

7-9 consultații 17.5 23.1 20.8 15.7

10 consultații și peste 22.5 9.6 30.6 30.9

Nu își amintește 1.1 2.2 0.9 23.6

Tabel 6.1.6 Femei după locul celor mai multe consultaţii prenatale

Loca� e Total Urban Rural

Cabinet medic de familie 45.6% 41.5% 50.2%

Spital 67.5% 70.6% 64.1%

Cabinet medic de specialitate 44.6% 50.6% 37.7%

Acasă 0.8% 0.8% 0.9%

Tabel 6.1.7 Femei după inves� ga� i efectuate pe parcursul sarcinii 

Inves� ga� e Rural Urban Total Rural Urban Total

Cântărire la fi ecare vizită 186 213 399 80,5 80,4 80,4

Măsurarea tensiunii arteriale la fi ecare vizită 211 230 441 91,3 86,8 88,9

Analize de sânge 196 220 416 84,8 83,0 83,9

Analize de urină 197 222 419 85,3 83,8 84,5

Ecografi e 211 249 460 91,3 94,0 92,7

Examene gene$ ce 94 123 217 40,7 46,4 43,8

Total 231 265 496 100% 100% 100%

Tabel  6.1.8 Femei după persoana care asigură asistenţa prenatală 

Caracteris� ci Număr
A. Medic 

de familie

B. Medic specialist 

O-G
C.Moașă

D. 

Asistentă

E. Alte 

persoane
Total Total 534 311 462 25 55 7
Total Total 534 58,2% 86,5% 4,7% 10,3% 1,3%
Mediu Rural 246 61,8% 83,7% 6,1% 12,2% 1,2%
 Urban 288 55,2% 88,9% 3,5% 8,7% 1,4%
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Caracteris� ci Număr
A. Medic 
de familie

B. Medic specialist 
O-G

C.Moașă
D. 

Asistentă
E. Alte 

persoane

Zona Bucureș� _Ilfov 69 37,7% 91,3% 2,9% 4,3% 2,9%

 Centru 72 72,2% 84,7% 6,9% 11,1% 0,0%

 Nord-Est 90 55,6% 82,2% 4,4% 4,4% 2,2%

 Nord-Vest 49 69,4% 95,9% 0,0% 14,3% 2,0%

 Sud-Est 67 70,1% 80,6% 11,9% 17,9% 1,5%

 Sud-Muntenia 76 51,3% 81,6% 6,6% 13,2% 0,0%

Sud-Vest-Oltenia 58 81,0% 94,8% 1,7% 8,6% 0,0%

Vest 53 30,2% 86,8% 0,0% 11,3% 1,9%

Tip localitate Mun.Bucureș� 54 38,9% 96,3% 1,9% 1,9% 0,0%

 Peste 200 mii 39 71,8% 92,3% 7,7% 17,9% 2,6%

 100-200 mii 28 78,6% 85,7% 3,6% 25,0% 3,6%

 50-100 mii 48 47,9% 85,4% 0,0% 0,0% 2,1%

 10-50 mii 88 51,1% 86,4% 4,5% 11,4% 1,1%

 Până la 10 mii 31 64,5% 87,1% 3,2% 0,0% 0,0%

Număr de copii 1 copil 218 53,7% 94,5% 6,0% 12,8% 1,8%

 2 copii 185 68,1% 90,8% 5,4% 10,8% 1,1%

 3 sau peste 131 51,9% 67,2% 1,5% 5,3% 0,8%

Tabel 6.1.9 Informații primite la consultaţiile prenatale 

Informaţii DA NU
Nu îmi 

amintesc
NR Total

Alimentația sănătoasă 84,1 14,5 1,4 0,0 100%
Renunțarea la fumat în � mpul sarcinii 79,4 19,4 1,2 0,0 100%
Prevenirea anemiei prin administrarea preparatelor de fi er 86,7 10,7 2,4 0,2 100%
Renunțarea la consumului de alcool în � mpul sarcinii 81,7 17,1 1,0 0,2 100%
Odihnă 89,5 8,7 1,6 0,2 100%
Ac� vitate fi zică 85,9 12,3 1,6 0,2 100%
Alăptare 83,7 14,7 1,6 0,0 100%
Naștere 87,7 10,5 1,2 0,6 100%

Tabel 6.2.1 Femei după locaţia unde s-a efectuat naşterea

Locaţia Rural Urban Total Rural Urban Total

La maternitate de stat 229 238 467 93,1 82,6 87,5
Maternitate spital privat 10 48 58 4,1 16,7 10,9
La domiciliu 1 0 1 0,4 0,0 0,2
Altă situaţie 1 0 1 0,4 0,0 0,2
NR 5 2 7 2,0 0,7 1,3
Total 246 288 534 100,0% 100,0% 100,0%

Tabel 6.2.2 Femei după persoanele care au asigurat asistenţa la naştere

Medicul OG 450 84,3
Moașa 66 12,4
Asistenta medicală 7 1,3
Alte persoane 3 0,6
NR 8 1,5
Total 534 100,0%

Tabel 6.2.3 Femei după locul naşterii şi asistenţa la naştere

Locaţie
Asistarea la naştere

Medic OG Moașă Asistentă Alte pers. NR Total
1. La maternitate de stat 392 66 6 1 2 467
2. Maternitate spital privat 57 1 58
3. La domiciliu 1 1
4. Altă situaţie 1 1
NR 1 6 7
Total 450 66 7 3 8 534
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Tabel 6.2.4 Femei după modalitatea de terminare a naşterii

Naşterea Rural Urban Total Rural Urban Total

Pe cale vaginală 166 164 330 67,5 56,9 61,8

Prin cezariană 76 122 198 30,9 42,4 37,1

NR 4 2 6 1,6 0,7 1,1

246 288 534 100% 100% 100%

Tabel 6.2.5 Greutatea copilului la naştere (grame)

Greutate Nr. persoane Procent

Sub 1500 8 1,5

1500-2000 5 0,9

2000-2500 29 5,4

2500-3000 125 23,4

3000-3500 206 38,6

3500-4000 117 21,9

4000-4500 16 3,0

Peste 4500 6 1,1

NR 22 4,1

534 100%

Greutate minimă 500 g

Greutate maximă 5000 g

Greutate medie 3134,8 g

Q1 2850

Q2 3150

Q3 3500
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Tabel 6.3.1 Femei după asistența postnatală la domiciliu, după externarea din maternitate

Rural Urban Total Rural Urban Total

1. Da 101 128 229 41,1% 44,4% 42,9%

2. Nu 145 160 305 58,9% 55,6% 57,1%

Total 246 288 534 100,0% 100,0% 100,0%

Tabel 6.3.2 Mame după persoana care a acordat consultațiile postnatale?

Rural Urban Total Rural Urban Total

1. Medicul de familie 81 108 189 54,7% 67,5% 62,0%

2. Asistenta medicului de familie 41 40 81 27,7% 25,0% 26,6%

3. Moașa 3 4 7 2,0% 2,5% 2,3%

4. Asistentul medical comunitar 11 9 20 7,4% 5,6% 6,6%

5. Mediatorul sanitar 2 0 2 1,4% 0,0% 0,7%

6. Altă persoană 1 10 11 0,7% 6,3% 3,6%

Total benefi ciari 101 128 229 41,1% 44,4% 42,9%
Nu este cazul, nu a benefi ciat de asistență 
postnatală

148 160 305 58,9% 55,6% 57,1%

Total benefi ciari 101 128 229 41,1% 44,4% 42,9%

Tabel 6.3.3  Mame dupa frecvența vizitelor postnatale la domiciliu si anumite caracteris! ci

Caracteris! ci
Număr

Niciuna O vizită 2-3 vizite 4-5 vizite Peste 5 Neprecizat

Total Total 100% 57,1 12,4 13,5 6,7 2,8 7,5

Mediu Rural 100% 58,9 11,8 12,6 6,1 3,3 7,3

 Urban 100% 55,6 12,8 14,2 7,3 2,4 7,6

Zonă Bucureș& -Ilfov 100% 60,9 5,8 11,6 10,1 5,8 5,8

 Centru 100% 51,4 16,7 18,1 9,7 0,0 4,2

 Nord-Est 100% 54,4 10,0 8,9 11,1 6,7 8,9

 Nord-Vest 100% 36,7 26,5 18,4 8,2 0,0 10,2

 Sud-Est 100% 50,7 10,4 20,9 0,0 4,5 13,4

 Sud-Muntenia 100% 63,2 14,5 10,5 3,9 0,0 7,9

 Sud-Vest-Oltenia 100% 74,1 5,2 8,6 3,4 1,7 6,9

 Vest 100% 64,2 13,2 13,2 5,7 1,9 1,9

Tip localitate Mun.Bucureș& 100% 51,9 7,4 13,0 13,0 7,4 7,4

 Peste 200 mii 100% 66,7 10,3 12,8 0,0 2,6 7,7

 100-200 mii 100% 32,1 17,9 25,0 17,9 0,0 7,1

 50-100 mii 100% 62,5 16,7 10,4 4,2 0,0 6,3

 10-50 mii 100% 59,1 10,2 13,6 5,7 2,3 9,1

 Până la 10 mii 100% 48,4 22,6 16,1 6,5 0,0 6,5

Vârsta 15-19 ani 100% 71,1 5,3 7,9 5,3 5,3 5,3

 20-24 ani 100% 59,4 16,7 8,3 6,3 2,1 7,3

 25-29 ani 100% 54,9 12,8 16,5 6,7 1,8 7,3

 30-34 ani 100% 48,8 10,9 17,1 7,8 3,1 12,4

 35-39 ani 100% 60,9 12,0 12,0 7,6 4,3 3,3

 40-44 ani 100% 80,0 13,3 6,7 0,0 0,0 0,0

Nivel de educațieÎnv.terțiar 100% 51,0 11,9 19,6 7,7 3,6 6,2

 Înv.sec. sup. 100% 52,7 14,5 12,2 6,9 3,8 9,9

 Înv.P/G/Fără 100% 65,6 11,5 8,6 5,7 1,4 7,2

Etnie Români 100% 56,7 12,2 14,2 7,3 2,7 6,9

 Romi 100% 65,5 10,3 6,9 5,2 1,7 10,3

 Alte 100% 46,2 19,2 15,4 0,0 7,7 11,5



Studiul Sănătății Reproducerii - România 2016

74

Caracteris� ci
Număr

Niciuna O vizită 2-3 vizite 4-5 vizite Peste 5 Neprecizat

Ocupare Angajat 100% 57,1 12,4 13,5 6,7 2,8 7,5

 Neangajat 100% 58,9 11,8 12,6 6,1 3,3 7,3

Nr.copii 1 copil 100% 55,6 12,8 14,2 7,3 2,4 7,6

 2 copii 100% 60,9 5,8 11,6 10,1 5,8 5,8

 3 copii 100% 51,4 16,7 18,1 9,7 0,0 4,2

Grad de confort Scăzut 100% 54,4 10,0 8,9 11,1 6,7 8,9

 Mediu 100% 36,7 26,5 18,4 8,2 0,0 10,2

 Ridicat 100% 50,7 10,4 20,9 0,0 4,5 13,4

Nivel socio-ec. Scăzut 100% 63,2 14,5 10,5 3,9 0,0 7,9

 Mediu 100% 74,1 5,2 8,6 3,4 1,7 6,9

 Ridicat 100% 64,2 13,2 13,2 5,7 1,9 1,9

Nivel venit Foarte scăzut 100% 51,9 7,4 13,0 13,0 7,4 7,4

 Scăzut 100% 66,7 10,3 12,8 0,0 2,6 7,7

Tabel 6.3.4  Mame după informațiile primite de femei în cadrul consultațiilor postnatale

Informa� i
Rural Urban Total Rural Urban Total

101 128 229

Imunizări 88 107 195 87,1% 83,6% 85,2%

Alăptare 90 115 205 89,1% 89,8% 89,5%

Îngrijirea copilului 88 123 211 87,1% 96,1% 92,1%

Alimentația mamei 88 119 207 87,1% 93,0% 90,4%

Îngrijirea sânilor 85 116 201 84,2% 90,6% 87,8%

Planifi care familială 84 104 188 83,2% 81,3% 82,1%

Drepturile copilului și ale familiei 58 71 129 57,4% 55,5% 56,3%

Tabel 6.4.1 Mame dupa perioada când a fost alăptat copilul prima dată 

Perioada
Maternitate

de stat
Maternitate

privată
Naștere 
vaginală

Cezariană
Maternitate

de stat
Maternitate

privată
Naștere 
vaginală

Cezariană

Deloc 24 6 17 14 5,1% 10,3% 5,2% 7,1%

Prima oră 25 2 23 4 5,4% 3,4% 7,0% 2,0%
2-23 ore (prima 
zi)

270 36 226 82 57,8% 62,1% 68,5% 41,4%

24-47 ore (a doua 
zi)

87 6 39 54 18,6% 10,3% 11,8% 27,3%

48 ore sau mai 
târziu

55 6 21 40 11,8% 10,3% 6,4% 20,2%

N.R. 6 2 4 4 1,3% 3,4% 1,2% 2,0%

Total 467 58 330 198 100% 100% 100% 100%

Tabel 6.4.2 Nou născuți după alimentația în maternitate, după naștere
Maternitate 

de stat

Maternitate 

privată

Naștere 

vaginală
Cezariană

Maternitate 

de stat

Maternitate 

privată

Naștere 

vaginală
Cezariană

Numai la sân 195 13 164 45 41,8% 22,4% 49,7% 22,7%

Sân și alte produse 227 35 134 129 48,6% 60,3% 40,6% 65,2%
Numai lapte 
formulă

17 4 10 11 3,6% 6,9% 3,0% 5,6%

Nu ș$ u 4 1 3 2 0,9% 1,7% 0,9% 1,0%

N.R. 24 5 19 11 5,1% 8,6% 5,8% 5,6%

Total 467 58 330 198 100% 100% 100% 100%
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Tabel 6.5.1 Mame după informarea despre screeningul la nou născut (testare la naștere) 

Rural Urban Total Rural Urban Total

A. Screening pentru fenilcetonurie si hipo� roidie 75 146 221 30,5% 50,7% 41,4%

B. Screening neonatal pentru surditate 77 146 223 31,3% 50,7% 41,8%

C. Screening pentru re� nopa� a de prematuritate 40 94 134 16,3% 32,6% 25,1%

Tabel 6.5.2 Mame după sursa de informare despre screening neonatal

Sursa
A. Fenilcetonurie si 

hipo! roidie
B. Screening neonatal 

pentru surditate
C. Re! nopa! a de 

prematuritate

Medic de familie, 29 13,1% 25 11,2% 13 9,7%

Medic specialist O-G 137 62,0% 132 59,2% 91 67,9%

Moasa 0 0,0% 1 0,4% 0 0,0%

Asistenta medicala 24 10,9% 17 7,6% 4 3,0%

Alcineva 24 10,9% 39 17,5% 23 17,2%

NR 7 3,2% 9 4,0% 3 2,2%

221 100% 223 100% 134 100%

Tabel 6.5.3 Mame după informarea efectuării testării screening (acordarii serviciului) 
nou născutului 

A. Fenilcetonurie 
si hipo! roidie

B. Screening neonatal 
pentru surditate

C. Re! nopa! a de 
prematuritate

DA 170 31,8% 175 32,8% 97 18,2%

NU 48 9,0% 67 12,5% 75 14,0%

Nu îmi amintesc 29 5,4% 0 0,0%

NR 287 53,7% 292 54,7% 362 67,8%

534 100% 534 100% 534 100%

Tabel 6.5.4  Mame după informarea privind importanţa testarii neonatale

Informarea
A. Fenilcetonurie 

si hipo! roidie
B. Screening neonatal 

pentru surditate
C. Re! nopa! a de 

prematuritate

DA 157 29,4% 153 28,7% 82 15,4%

NU 54 10,1% 44 8,2% 15 2,8%

NR 323 60,5% 337 63,1% 437 81,8%

534 100% 534 100% 534 100%



Studiul Sănătății Reproducerii - România 2016

76

Caracteris� ci
A auzit despre Copilul a fost inves� gat

Informat privind importanta 
testarii

A B C A B C A B C

Total Total 41,4% 41,8% 25,1% 31,8% 32,8% 18,2% 29,4% 28,7% 15,4%

Mediu Rural 30,5% 31,3% 16,3% 24,0% 25,2% 12,6% 22,0% 22,8% 11,0%

 Urban 50,7% 50,7% 32,6% 38,5% 39,2% 22,9% 35,8% 33,7% 19,1%

Zona BU_IF 66,7% 65,2% 33,3% 50,7% 53,6% 21,7% 43,5% 37,7% 13,0%

 Centru 34,7% 44,4% 23,6% 29,2% 37,5% 19,4% 25,0% 34,7% 16,7%

 NE 26,7% 30,0% 5,6% 17,8% 22,2% 4,4% 17,8% 20,0% 4,4%

 NV 40,8% 40,8% 26,5% 28,6% 24,5% 18,4% 24,5% 22,4% 14,3%

 SE 31,3% 47,8% 31,3% 19,4% 38,8% 25,4% 17,9% 34,3% 22,4%

 SUD-M 39,5% 28,9% 17,1% 30,3% 22,4% 11,8% 26,3% 19,7% 6,6%

 SV-O 48,3% 37,9% 34,5% 36,2% 20,7% 13,8% 41,4% 24,1% 19,0%

 VEST 50,9% 43,4% 41,5% 50,9% 45,3% 39,6% 47,2% 39,6% 35,8%
Tip 
localitate

Mun.Buc 79,6% 77,8% 40,7% 59,3% 63,0% 25,9% 53,7% 46,3% 14,8%

 Peste 200 mii 66,7% 76,9% 64,1% 46,2% 59,0% 43,6% 53,8% 61,5% 46,2%

 100-200 mii 46,4% 53,6% 39,3% 35,7% 42,9% 32,1% 25,0% 35,7% 25,0%

 50-100 mii 47,9% 41,7% 31,3% 35,4% 27,1% 20,8% 35,4% 25,0% 16,7%

 10-50 mii 36,4% 37,5% 20,5% 28,4% 29,5% 15,9% 26,1% 25,0% 13,6%

 Până la 10 29,0% 19,4% 9,7% 29,0% 16,1% 6,5% 19,4% 12,9% 6,5%

Vârsta 15-19 ani 23,8% 16,7% 4,8% 19,0% 14,3% 4,8% 9,5% 11,9% 2,4%

 20-24 ani 24,8% 25,7% 15,8% 19,8% 19,8% 8,9% 18,8% 16,8% 7,9%

 25-29 ani 42,5% 43,1% 25,7% 32,9% 32,9% 18,0% 29,9% 28,1% 15,6%

 30-34 ani 54,8% 54,0% 31,7% 41,3% 43,7% 24,6% 37,3% 35,7% 21,4%

 35-39 ani 44,4% 50,6% 33,3% 35,8% 40,7% 25,9% 37,0% 39,5% 18,5%

 40-44 ani 58,8% 52,9% 35,3% 35,3% 35,3% 23,5% 41,2% 41,2% 29,4%

Nivel de Înv.terţiar 66,5% 64,9% 40,2% 49,5% 49,5% 28,4% 50,0% 44,3% 22,7%

 educaţie Înv.sec. sup. 36,6% 38,2% 21,4% 29,0% 29,0% 16,0% 26,0% 26,7% 16,8%

 Înv.P/G/Fara 21,1% 22,5% 13,4% 17,2% 19,6% 10,0% 12,4% 15,3% 7,7%

Etnie Romani 44,4% 44,4% 26,4% 33,8% 34,0% 19,1% 32,9% 31,1% 16,4%

 Romi 19,0% 19,0% 12,1% 17,2% 17,2% 5,2% 6,9% 8,6% 3,4%

 Alte 38,5% 46,2% 30,8% 30,8% 46,2% 30,8% 19,2% 30,8% 23,1%

Ocupare Angajat 56,2% 55,2% 32,7% 42,3% 42,7% 24,2% 41,6% 38,8% 21,0%

 Neangajat 24,6% 26,6% 16,7% 19,8% 21,4% 11,5% 15,5% 17,1% 9,1%

Nr.copii 1 copil 47,7% 44,0% 24,3% 34,9% 36,2% 16,1% 33,0% 31,2% 14,2%

 2 copii 45,4% 48,1% 30,3% 36,8% 36,2% 23,2% 32,4% 31,9% 19,5%

 3+copii 25,2% 29,0% 19,1% 19,8% 22,1% 14,5% 19,1% 19,8% 11,5%

Religie Ortodoxa 42,7% 41,4% 25,4% 32,3% 31,7% 17,7% 30,4% 28,9% 15,3%

 Catolică 44,4% 66,7% 55,6% 33,3% 66,7% 55,6% 22,2% 44,4% 33,3%

 Protestanta 25,0% 50,0% 50,0% 25,0% 50,0% 50,0% 25,0% 50,0% 50,0%

 Neoprotestanta 33,3% 41,7% 16,7% 27,8% 33,3% 16,7% 27,8% 22,2% 11,1%

 Musulman 25,0% 25,0% 8,3% 25,0% 25,0% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%

 Altă religie 16,7% 50,0% 16,7% 16,7% 50,0% 16,7% 16,7% 50,0% 16,7%

 Fara 40,9% 42,1% 24,7% 31,9% 31,9% 17,9% 29,3% 28,1% 14,7%

Grad de Scăzut 16,0% 18,4% 8,8% 12,8% 16,0% 6,4% 7,2% 11,2% 4,8%

 confort Mediu 32,1% 32,7% 19,2% 27,6% 25,6% 17,3% 23,7% 19,9% 12,2%

 Ridicat 59,7% 58,9% 36,8% 43,9% 45,5% 24,5% 43,9% 42,7% 22,5%

Tabel 6.5.5  Mame după  informarea privind screeningul neonatal şi factorii de infl uenţă 
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Caracteris� ci
A auzit despre Copilul a fost inves� gat

Informat privind importanta 
testarii

A B C A B C A B C
Nivel 
socio-

Scăzut 17,0% 20,8% 10,4% 14,2% 18,9% 8,5% 9,4% 12,3% 6,6%

ec. Mediu 37,9% 37,9% 23,0% 28,4% 28,0% 17,2% 27,2% 25,3% 13,0%

 Ridicat 62,3% 61,1% 37,7% 48,5% 49,1% 25,7% 45,5% 44,3% 24,6%
Nivel 
venit

F.scazut 24,2% 28,7% 19,1% 20,2% 25,3% 15,7% 18,0% 20,2% 14,6%

 Scazut 47,4% 42,6% 24,5% 36,5% 32,5% 18,1% 35,3% 30,9% 13,3%

 Mediu 56,1% 61,7% 36,4% 40,2% 45,8% 22,4% 34,6% 37,4% 21,5%

Tabel 6.6.1 Carnetul gravidei 

Caracteris� ci Rural Urban Total Rural Urban Total

auzit de carnetul gravidei 128 172 300 52,0% 59,7% 56,2%

primit la ul� ma sarcină 96 125 221 39,0% 43,4% 41,4%

ci� t informa� ile con� nute 75 117 192 30,5% 40,6% 36,0%

Tabel 6.6.2. Mame după  sursa de procurare a carnetului gravidei.
Sursa Rural Urban Total Rural Urban Total

Medic de familie, 70 62 132 72,9% 49,6% 59,7%

Medic specialist O-G  19 51 70 19,8% 40,8% 31,7%

Moasa, 1 0 1 1,0% 0,0% 0,5%

Asistenta medicala 4 9 13 4,2% 7,2% 5,9%

Alcineva (specifi ca" ) 2 1 3 2,1% 0,8% 1,4%

NR 0 2 2 0,0% 1,6% 0,9%

96 125 221 100% 100% 100%

Tabel 6.6.3. Mame după aprecierea carnetului gravidei 
Foarte 

multumită
Multumită

Destul de 
multumită

Nemultumită
Foarte 

nemultumită
Total

Con" nutului  informa" onal 62 100 27 0 1 192

Diversitatea tema" ca 39 106 43 2 0 192

Modul de prezentare 47 104 36 2 1 192
Momentului in care l-a"  
primit

68 94 23 5 0 192

U" litatea informa" ilor 60 97 32 0 1 192

Con" nutului  informa" onal 32,3% 52,1% 14,1% 0,0% 0,5% 100%

Diversitatea tema" ca 20,3% 55,2% 22,4% 1,0% 0,0% 100%

Modul de prezentare 24,5% 54,2% 18,8% 1,0% 0,5% 100%
Momentului in care l-a"  
primit

35,4% 49,0% 12,0% 2,6% 0,0% 100%

U" litatea informa" ilor 31,3% 50,5% 16,7% 0,0% 0,5% 100%

Tabel 6.6.4. Mame după aprecierea carnetului gravidei și factorii de infl uență

Con� nutului  
informa� onal

Diversitatea 
tema� ca

Modul de 
prezentare

Momentului 
in care l-a�  

primit

U� litatea 
informa� ilor

Total Total 192 162 145 151 162 162

Total Total 192 84,4% 75,5% 78,6% 84,4% 81,8%

Mediu Rural 75 85,3% 74,7% 84,0% 86,7% 84,0%

 Urban 117 83,8% 76,1% 75,2% 82,9% 80,3%
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Conținutului  

informațional

Diversitatea 

tema� că
Modul de 

prezentare

Momentului 
în care l-ați 

primit

U� litatea 
informațiilor

Vârsta 15-19 ani 10 90,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

20-24 ani 33 87,9% 81,8% 90,9% 90,9% 93,9%

25-29 ani 64 84,4% 84,4% 82,8% 84,4% 84,4%

30-34 ani 53 77,4% 58,5% 56,6% 73,6% 66,0%

35-39 ani 27 92,6% 74,1% 88,9% 96,3% 85,2%

40-44 ani 5 80,0% 60,0% 80,0% 60,0% 80,0%

Nivel educație Înv.terţiar 86 79,1% 65,1% 70,9% 76,7% 74,4%

 Înv.sec. sup. 57 87,7% 78,9% 80,7% 87,7% 84,2%

 Înv.P/G/Fara 49 89,8% 89,8% 89,8% 93,9% 91,8%

Etnie Romani 167 85,0% 76,0% 80,2% 86,8% 83,2%

Romi 10 70,0% 90,0% 90,0% 80,0% 90,0%

Alte 15 86,7% 60,0% 53,3% 60,0% 60,0%

Ocupare Angajat 127 82,7% 69,3% 72,4% 80,3% 76,4%

 Neangajat 65 87,7% 87,7% 90,8% 92,3% 92,3%

Nr. copii 1 copil 93 82,8% 76,3% 77,4% 81,7% 79,6%

2 copii 63 84,1% 68,3% 77,8% 85,7% 82,5%

3+copii 36 88,9% 86,1% 83,3% 88,9% 86,1%

Tabel 6.7.1. Calitatea  serviciilor medicale prenatale apreciate de către mame

 Caracteris� ci 
Foarte 
bune

Bune
Sufi cient 
de bune

Mai 
puțin 

bune

Deloc 

bune
NR Total

Scor de echivalare 5 4 3 2 1 0

Informațiile  primite 228 202 29 23 11 3 496

A! tudinea personalului medical 202 199 49 26 14 6 496

Timpul de așteptare  140 182 83 65 20 6 496

Tratamentele aplicate, inclusiv cele de prevenire 179 217 55 22 15 8 496

Altele 92 117 40 21 12 214 496

Informațiile  primite 46,0% 40,7% 5,8% 4,6% 2,2% 0,6% 100%

A! tudinea personalului medical 40,7% 40,1% 9,9% 5,2% 2,8% 1,2% 100%

Timpul de așteptare  28,2% 36,7% 16,7% 13,1% 4,0% 1,2% 100%

Tratamentele aplicate, inclusiv cele de prevenire 36,1% 43,8% 11,1% 4,4% 3,0% 1,6% 100%

Altele 18,5% 23,6% 8,1% 4,2% 2,4% 43,1% 100%
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Tabel 6.7.2. Calitatea consultației prenatale după caracteris� cile  studiate 

Caracteris� ci Total
Informa� ile  

primite

A� tudinea 

personalului 

medical

Timpul de 

asteptare  

Tratamentele 

aplicate
Altele

Total Total 534 38 114 211 75 46

Total Total 496 4,21 4,06 3,67 4,00 2,22

Mediu Rural 231 4,16 4,05 3,65 4,03 2,19

 Urban 265 4,25 4,07 3,70 3,97 2,25

Tip localitate Mun.Buc 52 4,46 4,27 3,77 4,13 2,81

 Peste 200 mii 38 4,66 4,29 3,79 4,11 2,08

 100-200 mii 26 4,00 4,00 3,65 3,81 2,58

 50-100 mii 43 4,02 3,72 3,72 3,91 1,93

 10-50 mii 77 4,18 4,05 3,58 3,87 2,21

 Până la 10 29 4,07 4,07 3,76 4,03 1,72

Vârstă 15-19 ani 37 3,65 3,81 3,38 3,73 2,16

20-24 ani 91 4,20 4,08 3,55 4,03 1,99

25-29 ani 161 4,20 4,06 3,66 4,04 2,30

30-34 ani 119 4,29 4,05 3,67 3,92 1,97

35-39 ani 72 4,32 4,14 3,99 4,07 2,68

40-44 ani 16 4,50 4,31 3,81 4,25 2,69

Nivel educaţie Înv.terţiar 192 4,41 4,20 3,89 4,20 2,48

 Înv.sec. sup. 128 4,12 3,97 3,58 3,86 2,17

 Înv.P/G/Fara 176 4,05 3,97 3,51 3,88 1,98

Etnie Romani 430 4,24 4,06 3,67 3,99 2,20

Romi 44 4,00 4,07 3,77 4,05 2,50

Alte 22 3,95 4,05 3,59 4,00 2,18

Ocupare Angajat 278 4,33 4,16 3,74 4,10 2,37

 Neangajat 217 4,05 3,93 3,59 3,87 2,04

Nr.copii 1 copil 213 4,23 4,15 3,70 4,03 2,31

2 copii 176 4,16 3,91 3,56 3,95 2,14

3+copii 107 4,23 4,13 3,80 4,02 2,18

Probleme 
anter

Avort spontan 93 4,18 4,03 3,54 3,96 2,11

Fără 403 4,21 4,07 3,70 4,01 2,25
Grad de 
confort

Scăzut 99 3,92 3,91 3,43 3,71 2,09

Mediu 150 4,14 3,97 3,67 3,93 2,01

Ridicat 247 4,36 4,18 3,77 4,16 2,40

Nivel socio-ec. Scăzut 81 3,81 3,77 3,32 3,60 2,00

 Mediu 252 4,19 3,99 3,59 3,90 2,01

 Ridicat 163 4,44 4,32 3,98 4,34 2,66

Nivel venit F.scăzut 150 3,87 3,77 3,39 3,69 1,88

 Scăzut 243 4,33 4,14 3,71 4,05 2,33

 Mediu 103 4,41 4,29 4,00 4,31 2,46
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Tabel 6.7.3. Evaluarea calităţii asistenţei la naştere in spital 
Foarte 
bună

Buna
Sufi ecint 

de bună

Mai puţin 
bună

Deloc 
bună

NR Total

Asistența medicală  la naștere 236 206 46 21 15 10 534

Îngrijirea dumneavoastră după naștere 210 219 42 28 24 11 534

Comportamentul personalului medical 187 211 63 42 21 10 534

Confort sau de condițiile de  igienă adecvate 181 183 66 74 18 12 534

Mâncarea din spital 113 153 90 107 59 12 534

Contactul cu familia/ vizitele 219 189 57 28 28 13 534

Altele (nespecifi cate) 48 57 13 10 10 396 534

Tabel 6.7.4. Evaluarea calității asistenței la naștere și postnatal în spital 

Foarte 

bună
Bună

Sufi ecint 

de bună

Mai 

puţin 
bună

Deloc 
bună

NR Total
Scor 

mediu

Scor de

echivalare
5 4 3 2 1 0

Asistența medicală  la naștere 44,2 38,6 8,6 3,9 2,8 1,9 100% 4,12

Îngrijirea dumneavoastră după 
naștere 

39,3 41,0 7,9 5,2 4,5 2,1 100% 3,99

Comportamentul personalului 
medical

35,0 39,5 11,8 7,9 3,9 1,9 100% 3,88

Confort sau de condi! ile de  
igiena adecvate

33,9 34,3 12,4 13,9 3,4 2,2 100% 3,75

Mâncarea din spital 21,2 28,7 16,9 20,0 11,0 2,2 100% 3,22

Contactul cu familia/ vizitele 41,0 35,4 10,7 5,2 5,2 2,4 100% 3,94

Alte (nespecifi cate) 9,0 10,7 2,4 1,9 1,9 74,2 100% 1,01

Tabel 6.7.5 Evaluarea calităţii consultaţiei postnatale

Asistența 
medicală  la 

naștere

Îngrijirea 
dumneavoas-

tra dupa 
nastere

Comporta-
mentul 

personalului 
medical

Confort sau 
de condițiile 

de  igienă 
adecvate

Mâncarea 
din spital

Contactul 
cu familia/ 

vizitele

Total Total 534 4,12 3,99 3,88 3,75 3,22 3,94

Mediu Rural 246 4,01 3,96 3,85 3,73 3,14 3,80

 Urban 288 4,21 4,02 3,91 3,76 3,29 4,07

Tip localitate Mun.Buc 54 4,37 4,28 4,06 3,72 3,57 4,43

 Peste 200 39 4,38 4,08 3,90 3,33 2,95 3,69

 100-200 mii 28 4,04 3,86 3,93 4,11 3,21 4,25

 50-100 mii 48 4,13 3,92 3,71 4,15 3,44 4,00

 10-50 mii 88 4,24 4,11 4,01 3,72 3,27 4,18

 Până la 10 31 3,90 3,52 3,65 3,58 3,10 3,55

Varsta 15-19 ani 42 3,71 3,83 3,69 3,71 3,14 3,43

20-24 ani 101 4,10 3,97 3,81 3,79 3,14 3,81

25-29 ani 167 4,07 3,89 3,83 3,72 3,25 3,91

30-34 ani 126 4,29 4,17 4,04 3,75 3,28 4,13

35-39 ani 81 4,17 4,04 3,90 3,77 3,14 4,06

40-44 ani 17 4,18 4,06 4,00 3,76 3,59 4,35
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Asistența 
medicală  la 

naștere

Îngrijirea 
dumneavoas-

tră după 
naștere

Comporta-
mentul 

personalului 
medical

Confort sau 
de condițiile 

de  igienă 
adecvate

Mâncarea 
din spital

Contactul 
cu familia/ 

vizitele

Nivel 
educaţie

Înv.terţiar 194 4,41 4,24 4,06 3,93 3,47 4,34

 Înv.sec. sup. 131 4,09 3,85 3,80 3,55 3,05 3,69

 Înv.P/G/Fara 209 3,87 3,85 3,77 3,70 3,10 3,74

Etnie Romani 450 4,17 4,03 3,91 3,78 3,26 3,98

Romi 58 3,91 3,79 3,76 3,69 3,22 3,79

Alte 26 3,73 3,73 3,69 3,23 2,50 3,73

Ocupare Angajat 281 4,30 4,12 3,99 3,82 3,36 4,13

 Neangajat 252 3,91 3,85 3,75 3,66 3,06 3,73

Nr.copii 1 copil 218 4,20 4,06 3,98 3,85 3,28 4,02

2 copii 185 4,07 3,95 3,76 3,68 3,22 3,95

3+copii 131 4,05 3,95 3,90 3,66 3,12 3,81

Grad de Scăzut 125 3,82 3,75 3,66 3,57 3,04 3,57

confort Mediu 156 4,04 3,98 3,83 3,72 3,15 3,85

Ridicat 253 4,31 4,12 4,02 3,85 3,35 4,19
Nivel socio-
ec.

Scăzut 106 3,66 3,71 3,63 3,55 2,93 3,58

 Mediu 261 4,10 3,91 3,82 3,71 3,21 3,86

 Ridicat 167 4,44 4,30 4,13 3,93 3,43 4,31

Nivel venit F.scazut 178 3,72 3,71 3,62 3,57 2,96 3,52

 Scazut 249 4,27 4,04 3,96 3,81 3,35 4,10

 Mediu 107 4,43 4,35 4,14 3,89 3,36 4,27
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7.1.DEPISTAREA  CANCERULUI DE COL UTERIN

În acest capitol se va analiza comportamentul și 

a� tudinea femeilor față de depistarea cancerului de 

col uterin prin efectuarea examenului de secreție 

vaginală (testul Babeș Papanicolau).

Situația iden� fi cată în anul 2016 este comparată 

cu datele studiilor sănătății reproducerii din 

România din anii precedenți. 62,4 % din femeile 

cu experiență sexuală au afi rmat că au făcut testul 

Babeș Papanicolau pentru depistarea cancerului de 

col uterin  și 37,6 % că nu au efectuat acest test.

Rezultatele sunt semnifi ca� v mai bune față de anul 

2004, când 80% dintre femeile fer� le cu experiență 

sexuală nu au fost testate niciodată. 

Răspunsurile la întrebarea „Când ați făcut ul� ma 

dată examenul cito-vaginal Babeș-Papanicolau” au 

fost analizate, în contextul în care, la nivel național 

se desfășoară programul de depistare ac� vă precoce 

al cancerului de col uterin prin metoda citologiei 

exfolia� ve B-P, program demarat din trimestrul al IV-

lea al anului 2012.

În prezent, una din două femei au spus că a efectuat 

un test screening pentru cancerul de col uterin 

în ul� mii 3 ani. Și în acest sens rezultatele sunt 

semnifi ca� v mai bune față de anul 2004, când doar 

una din trei femei au efectuat această inves� gație.

 Figura 7.1.1. 

7. PREVENIREA CANCERULUI DE COL UTERIN
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Figura 7.1.2. 

Analiza compara� vă a momentului efectuării 

ul� mului examen citologic Babeș-Papanicolau între 

SR2004 și SR2016 relevă faptul că, în anul 2016, 

procentul femeilor care au efectuat testul în ul� mul 

an este de peste 2 ori mai mare (23,5% față de 9,8%). 

„Cu 1-2 ani în urmă” procentul a fost de peste 4 ori 

mai mare (22,8% față de 5,1%) și de peste 2 ori mai 

mare dacă ne referim la intervalele de „2-3 ani în 

urmă” și „peste 3 ani”. Este de remarcat ca un fapt 

nega� v creșterea procentul de peste 10 ori a femeilor 

care nu-și amintesc când au efectuat ul� mul examen 

citologic Babeș-Papanicolau. În schimb, îmbucurător 

este faptul că dacă în anul 2004, un procent de 37,0% 

dintre femeile intervievate n-au auzit de testul Babeș 

Papanicolau în anul 2016, nu s-a mai primit un as� el 

de răspuns Tabel 7.1.2 

Femei cu expereriență sexuală după momentul 

ul# mului examen citovaginal Babeș-Papanicolau și 

caracteris# cile studiate 

În ceea ce privește persoanele respondente la 

studiu, care au efectuat testul B-P în ul� mii 3 ani, 

acestea sunt majoritare în mediul urban (57.6%), 

cu preponderență în regiunea Bucureș� -Ilfov și în 

special în Municipiul Bucureș�  (62.4%). În ordine 

descrescătoare se situează pe următoarele locuri, 

regiunile Sud-Vest-Oltenia (57,9%), Vest (57%). Pe 

ul� mele locuri s-au situat regiunile Centru și Nord-

Est cu câte 45.2%, respec� v 42.0% în regiunea Sud-

Est. 

Privitor la vârsta respondentelor care au efectuat 

testul B-P în ul� mii 3 ani, constatăm că cele mai 

multe (59,3%) au fost din grupa 30-34 ani, urmate 

de cele din grupa 35-39 ani (57%), pe ul� mele poziții 

fi ind situate grupele de vârstă 20-24 ani (30,9%) și 

15-19 ani (16,8 %). Tabel 7.1.4

Gradul de instruire a cons� tuit un factor favorizant 

pentru procentajul efectuării testului B-P, rata 

prezentării la test pornind de la 27,8% în ul� mii 3 

ani, la cele cu studii minime sau fără studii, până la 

70.8% la cele absolvente de învățământ terțiar.

Femeile cu un status socio-economic ridicat 

efectuează într-un procent semnifi ca� v mai mare 

(61%) testul de screening în cei 3 ani anteriori 

interviului față de cele cu stare socio-economică 

scăzută (22,9%). 

Analizând, pe factorii de infl uență, constatăm că, față 

de media de 37% a celor care nu au făcut niciodată 
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inves� gația citologică B-P, cele mai mari procente 

de neefectuare au fost la respondentele din mediul 

rural, (46%), din regiunea Centru și Nord-Vest (48%), 

urmate de zona Sud-Est (42,6%) și Nord-Est (41%), cu 

vârsta cuprinsă între 15-19 ani (82,7%) și 25 -29 (38,%) 

având nivel educațional de cel mult gimnaziu (59,3%) 

și un nivel socio-economic scăzut. Tabel  7.1.4

Opinia privind u� litatea examenului Babeș-

Papanicolau 

La întrebarea „Care credeți că este u� litatea testului 

Babeș-Papanicolau?” 53,9% dintre femeii au 

menționat depistarea precoce a cancerului, 16,3% 

au recunoscut că nu ș� u la ce folosește inves� gația 

în cauză, cu un procent dublu în mediul rural față de 

mediul urban au recunoscut că (22,2% vs 11,9%). 

Tabel 7.1.5 

Informarea privind u� litatea testului Babeș 

Papanicolau în depistarea cancerului de col uterin 

și efectuarea ul� mei inves� gații

Analizând răspunsurile în funcție de informarea 

prealabilă asupra testului B-P, am constatat că 

femeile informate au par� cipat în ul� mii 3 ani într-

un procent (aproape dublu) mai mare la screening 

față de cele neinformate (58,8% față de 31,3%), 

fapt ce demonstrează, încă odată, că informarea 

femeilor poate duce la creșterea depistării leziunilor 

precanceroase și scăderea incidenței cancerului în 

stadii avansate cu toate consecințele economoico-

sociale ce decurg din acest lucru. (tabel 7.1.6 )

Frecvența examenelor ginecologice de ru� nă 

Privitor la frecvența controalelor ginecologice 

efectuate în afara sarcinii, 46,2% dintre respondentele 

din mediul rural au afi rmat că n-au fost niciodată la 

control, în � mp ce din mediul urban, doar 37,5% au dat 

același răspuns. Dintre cele care au fost la controale 

cel puțin odată pe an, diferența dintre rural și urban 

este de aproxima� v 10% în favoarea celor din mediul 

orășenesc (20,5% rural vs. 30,9% urban). Procentul 

se menține mai mic pentru mediul rural în raport cu 

urbanul și în ceea ce privește controalele la fi ecare 

1-2 ani și 3-5 ani, însă cu scăderea diferenței între ele 

(13,1% față de 19,6% pentru controale la 1-2 ani și 

8,5% vs. 8,7% pentru controale la 3-5 ani). Proporția 

este aproxima� v egală rural-urban când este vorba 

de frecvență „la peste 5 ani”, 4,6% mediu rural față 

de 4.2% mediu urban. O singură dată ponderea este 

din nou mai scazută, dar nesemnifi ca� vă în mediul 

rural față de mediul urban și anume, 5.0% rural față 

de 5,5% urban ( tabel 7.1.7 ) 

Tabel 7.1.1. Femei cu experiență sexual după efectuarea testului de screening a cancerului de col 
uterin prin testul Babeș-Papanicolau

 
Rural Urban Total

Rural Urban Total 
1973 2646 4619

DA 1066 1821 2887 54,00% 68,80% 62,50%

NU / nu ș� e 907 825 1732 46,00% 31,20% 37,50%

Tabel 7.1.2. Femei cu experiență sexuală după perioada efectuării testului Babeș-Papanicolau

 Rural Urban Total Rural Urban Total

Total 1973 2646 4619 1973 2646 4616

Ul� mul an 357 729 1086 18,1% 27,6% 23,5%

Cu 1-2 ani în urmă 367 687 1054 18,6% 26,0% 22,8%

Cu 2-3 ani în urmă 90 103 193 4,6% 4,0% 4,2%

Cu peste 3 ani în urmă 127 157 284 6,4% 5,9% 6,2%

Nu îmi amintesc 125 145 270 6,3% 5,1% 5,8%

Niciodată 907 825 1732 46,0% 31,1% 37,5%

Total 1973 2646 4619 100% 100% 100%

Ul� mii 3 ani 814 1519 2333 41,3% 57,6% 50,5%
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Tabel 7.1.3. Femei cu experiență sexual după efectuarea testului Babeș-Papanicolau, compara� v 

cu SR 2004/SR 2016.

 SR2004 SR2016

Ul! mul an 9,80% 23,50%

Cu 1-2 ani în următ 5,10% 22,80%

Cu 2-3 ani în urmă 1,50% 4,20%

Cu peste 3 ani în urmă 2,80% 6,20%

Nu îmi amintesc (nedeclarat) 0,40% 5,80%

Niciodată 80,50% 37,50%

Nu au auzit de test 37,00%  

Tabel 7.1.4. Femei cu experiență sexual după momentul ul� mului examen citovaginal Babeș-

Papanicolau și caracteris� cile studiate

  
Numar 

Ul� mul 

an

Acum 

1-2 ani

Acum 2-3 

ani

Cu peste 

3 ani în 

urmă

Nu îmi 

amintesc
Niciodată

Total Total 4619 23,5 22,8 4,2 6,2 5,8 37,5

Mediu Rural 1973 18,1 18,6 4,6 6,4 6,3 46,0

 Urban 2646 27,6 26,0 4,0 5,9 5,1 31.1

Zona de rezidență BU_IF 613 32,0 27,0 3,4 5,4 6,8 25,4

 Centru 574 22,6 19,0 3,6 4,2 2,6 48,0

 NE 755 17,8 23,3 3,9 4,3 9,7 41,0

NV 685 22,8 17,7 3,9 5,0 2,0 48,6

 SE 575 16,6 21,6 3,8 5,7 9,7 42,6 

 SUD-M 639 20,2 21,0 5,8 10,2 5,8 37

 SV-O 464 27,8 25,2 4,9 7,1 2,8 32,2

 VEST 414 28,7 25,6 2,7 7,3 4,9 30,8

Vârsta 15-19 ani 283 9,2 7,1 0,5 0,5 5,0 82,7

 20-24 ani 559 16,4 12,3 2,2 1,4 3,2 64,5

 25-29 ani 834 28,0 22,5 3,1 4,0 3,9 38,5

 30-34 ani 866 30,5 25,8 3,0 6,4 5,2 29,0

 35-39 ani 1007 25,7 25,3 6,0 8,7 7,2 27,1

 40-44 ani 1070 19,4 27,7 6,3 9,1 8,3 29,2

Educație 
 
 

Înv.terţiar 1644 36,6 30,5 3,7 5,4 4,3 19,5

Înv.sec.  
20,7 22,3 5,0 7,2 6,4 42,0

sup. 1698

Înv.P/G/  
10,4 13,8 3,6 5,7 7,2 59,3

Fără 1277

Nivel socio-
economic

 
 

Scăzut 472 8,3 11,7 2,9 6,0 10,4 60,7

Mediu 2303 18,8 23,3 5,3 7,4 6,6 38,6

Ridicat 1861 33,0 24,9 3,1 4,6 3,7 32,4
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Tabel 7.1.5. Femei după opinia privind u� litatea examenului – Babeș-Papanicolau

 Rural Urban Total Rural Urban Total

Depistarea precoce a unor boli 633 839 1472 29,5% 28,9% 29,1%

Depistarea cancerului 1019 1703 2722 47,5% 58,6% 53,9%

Depistarea unei sarcini 18 18 36 0,8% 0,6% 0,7%

Nu ș" u 476 345 821 22,2% 11,9% 16,3%

Total 2146 2905 5051 100% 100% 100%

Tabel 7.1.6. Femei după informarea privind u� litatea testului Babeș-Papanicolau în depistarea 

cancerului de col uterin și efectuarea ul� mei inves� gații

   
Ul� mul 

an

Acum 1-2 

ani

Acum 2-3 

ani

Cu peste 3 ani 

în urmă

Nu îmi 

amintesc
Niciodată

Total Total 5051 100% 21,5% 20,9% 3,8% 5,6% 5,3% 42,8%

Informarea Cunoaște 2722 100% 27,4% 26,4% 5,0% 5,9% 5,1% 30,2%

 
Nu 

cunoaşte
2329 100% 14,6% 14,4% 2,5% 5,3% 5,6% 57,6%

Tabel 7.1.7 Femei cu experienta sexual și frecvența examenelor ginecologice de ru� nă (în afara 

sarcinii)

 Procent din total
Procent din confi rmare 

(DA)

 Rural Urban Total Rural Urban Total Rural Urban Total

1973 2646 4619

Cel puţin o dată pe an 405 817 1222 20,5% 30,9% 26,6% 38,0% 44,9% 42,4%

La fi ecare 1-2 ani 259 518 777 13,1% 19,6% 15,4% 24,3% 28,5% 26,9%

La fi ecare 3-5 ani 167 230 397 8,5% 8,7% 7,9% 15,7% 12,6% 13,7%

La mai mult de 5 ani odata 99 110 209 4,6% 4,2% 4,1% 9,3% 6,0% 7,2%

A făcut o singură dată 132 145 277 5,0% 5,5% 5,5% 12,4% 8,0% 9,6%

Niciodată 911 826 1737 46,2% 31,2% 37,6% 0,3% 0,1% 0,2%

Total 1973 2646 4619 100% 100% 100% 100% 100% 100%



Experienţa sexuală şi contracepţia la tinere

87

Subeșan� onul de femei pentru acestă grupă de vârstă 

cuprinde 1247 de persoane și este reprezenta� v 

pentru eșan� onul de bază al cercetării din care a 

fost extras, din punctul de vedere al distribuției pe 

regiuni și mediile de rezidență

Ches� onarul u� lizat pentru culegerea datelor a 

cuprins un modul dis� nct adresat acestor femei și 

care conține întrebări despre ac� vitatea sexuală, 

vârsta la prima experiență sexuală, relația în care se 

afl au femeile cu primul partener sexual, u� lizarea 

unei metotode contracep� ve la prima experiență 

sexuală și la cea mai recentă relație, precum și la 

numărul de parteneri sexuali avuți până la momentul 

interviului.

8.1 EXPERIENȚA SEXUALĂ A TINERILOR

Procentul � nerelor care au raportat cel puțin o 

experiență sexuală, a fost de 67,1%, cu 17,2% mai 

mare decât în 2004 (Figura 8.1.1). Ponderea femeilor 

� nere care au experiență sexuală în mediul urban 

este cu aproxima� v, 5%, mai mare decât în cel rural 

(Tabel  8.1.1). În cazul a peste 41,2% dintre � nere, 

prima experiență sexuală a fost premaritală, cu 

diferențe mari între mediul urban și rural (Tabel 

8.1.2). 

Această pondere este asemănătoare, dar ușor mai 

scăzută decât cea înregistrată în 2004 (Figura 8.1.2).

8. EXPERIENTA SEXUALA ŞI CONTRACEPTIA LA TINERE 

Figura 8.1.1 
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Figura 8.1.2 

Vârsta la prima experiență sexuală este de sub 15 

ani, la 5,7% dintre � nere. Acest procent este dublu 

față de 2004, când procentul era de 2,8% (datele nu 

sunt prezentate). În mediul rural ponderea � nerelor 

care au experiențe sexuale înainte de 15 ani, este de 

aproape 9%. (Tabel 8.1.3)

8.2 UTILIZAREA CONTRACEPŢIEI LA PRIMA 

EXPERIENŢĂ SEXUALĂ 

Mai mult de jumătate dintre � nere, care au avut cel 

pu� n o experiență sexuală, au declarat că au u� lizat o 

metodă de contracepție la prima experiență sexuală 

(Tabelul 8.2.1). Acest procent este asemănator, deși 

ușor mai scăzut, decât cel înregistrat în 2004. Raportat 

la 2004, în 2016, a crescut u� lizarea metodelor 

moderne contracep� ve la prima experiență sexuală 

(Figura 8.2.1 și tabelul 8.2.2). Ponderea femeilor 

din mediul urban care u� lizează o metodă de 

contracepție la prima experiență sexuală este dublă, 

față de cea a celor din mediul rural (Tabelul 8.2.1).

Figura 8.2
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În 2016, metoda cea mai u� lizată de � nerele care au 

afi rmat că au u� lizat o metodă la prima experienţă 

sexuală a fost prezerva� vul, 87% (Tabelul 8.2.3). 

Acest comportament este asemănător la femei 

indiferent de mediu, urban sau rural (Tabelul 8.2.3). 

În 2004 doar 53,2% dintre � nere au u� lizat această 

metodă la prima experiență sexuală, 51% în urban și 

25% din rural (datele nu sunt prezentate). Metodele 

nesigure precumcoitus interruptus a fost mai 

puţin u� lizată decât în 2004. Un procent de 34,8% 

dintre femeile � nere au afi rmat ca nu au u� lizat 

nici o metodă la prima experiență sexuală. Cele 

mai frecvente mo� ve invocate pentru neu� lizarea 

unei metode de contracepție, la prima experiență 

sexuală, au fost, nean� ciparea relației, 34,7%, și 

credința că nu se poate rămâne însărcinată la prima 

experiență sexuală, 20,7%. Peste 10% dintre � nere 

au afi rmat că nu cunoșteau nicio metodă, iar 4,4%, 

credeau în ideea că, contracepția ar fi  dăunătoare 

sănătății. (Tabelul 8.2.5).

8.3. UTILIZAREA CONTRACEPȚIEI LA CEL MAI 

RECENT CONTACT SEXUAL

Ponderea u� lizatoarelor unei metode contracep� ve, 

la cel mai recent contact sexual, depășeste cu puțin 

50% (Tabel 8.3.1). Femeile căsătorite sau care se 

afl ă într-o uniune consensuală, u� � lizează mai 

puțin contracepția (45,8%), în raport cu femeile 

necăsătorite care u� lizează într-o proporție de 

60% contracepția. Cea mai u� lizată metodă la 

căsătorite este pilula și rezerva� vul (13,5%), în � mp 

ce la necăsătorite metoda cea mai u� lizată este 

prezerva� vul (40,2%). Metodele tradiționale sunt 

mult mai puțin u� lizate decât cele moderne, în 

special de femeile necăsătorite.

În raport cu 2004, u� lizarea metodelor contracep� ve 

a scăzut de la 75 la 53%. A scăzut, de asemenea, 

ponderea u� lizatoarelor metodelor atât moderne 

cât și tradiționale. Singura metodă u� lizată, în 2016, 

care a cunoscut o creștere, a fost prezerva� vul atât la 

căsătorite, dar mai ales la necăsătorite. (Tabel 8.3.1). 

Tinerele cu experiența sexuală au fost întrebate 

despre numărul de parteneri sexuali avuți în ul� mele 

3 luni și pe parcursul vieții lor sexuale. Numărul 

partenerilor sexuali este un indicator important 

pentru riscul contactării bolilor sexual transmisibile. 

Compararea rezultatelor s-a făcut cu anul 1999, 

deoarece nu sunt disponibile date mai recente. Așa 

cum rezultă din tabelul 8.3.2, majoritatea femeilor 

au avut un singur partener sexual atât în ul� mele 

3 luni cât și pe parcursul vieții. Pe ansanblu, foarte 

puține femei au avut doi parteneri sexuali în ul� mele 

trei luni (1,8%), ponderea fi ind ușor mai crescută 

în rândul femeilor necăsătorite. Același lucru se 

evidențiază la numărul partenerilor avuți de-a lungul 

vieții (tabel 8.3.2). Raportat la situația de acum 20 de 

ani, pe ansamblu, situația este similară din punctul 

de vedere al numărului de parteneri sexuali, dar 

comparațiile sunt mai riscante, deoarece în 2016 

avem un număr mare de femei care au refuzat 

să răspundă la aceste întrebări privind numărul 

partenerilor sexuali.

Tabel 8.1.1 Experienţa sexuală a # nerelor 15-24 de ani 

Rural Urban Total Rural Urban Total

A avut experienţă sexuală 385 452 837 70,1% 64,8% 67,1%

Nu a început viaţa sexuală 164 246 410 29,9% 35,2% 32,9%

TOTAL 549 698 1247 100% 100% 100%

Tabel 8.1.2 Distribuţia # nerelor la prima experienţă sexuală în funcţie de statutul marital şi 

mediul de rezidenţă 
 Rural Urban Total Rural Urban Total

Prima experienţă sexuală odată cu căsătoria 160 88 248 29,1% 12,6% 19,9%

Prima experienţă sexuală premaritală 195 319 514 35,5% 45,7% 41,2%

NR 30 45 75 5,5% 6,4% 6,0%

Nu a început viaţa sexuală 164 246 410 29,9% 35,3% 32,9%

Total 549 698 1.247 100% 100% 100%
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Tabel 8.1.3 Distribuţia femeilor la prima experienţă sexuală în funcţie de anumite caracteris� ci

Caracteris� ci Total
Sub 15 

ani

15-16 

ani

17-18 

ani

19 20 

ani

Peste 20 

ani
Neprecizat

Total Total 837 75 233 320 111 17 81

Mediu Rural 385 48 131 124 31 12 39

 Urban 452 27 102 196 80 5 42

Zona Bucureș� _Ilfov 128 0 25 57 28 1 17

 Centru 124 20 40 37 19 0 8

 Nord-Est 131 9 48 42 12 7 13

 Nord-Vest 105 2 18 51 16 3 15

 Sud-Est 101 13 28 37 7 2 14

 Sud-Muntenia 115 10 34 51 13 2 5

 Sud-Vest-Oltenia 59 12 16 17 9 1 4

 Vest 74 9 24 28 7 1 5

Dimens. Mun.Bucureș� 101 0 15 46 25 1 14

 Peste 200 mii 45 6 7 21 5 0 6

 100-200 mii 43 1 10 20 9 1 2

 50-100 mii 65 2 19 27 11 0 6

 10-50 mii 148 14 34 65 24 3 8

 Până la 10 50 4 17 17 6 0 6

 Rural 385 48 131 124 31 12 39

Vârstă 15-16 ani 175 18 51 60 22 2 22

 17-18 ani 175 12 46 71 27 2 17

 19-20 ani 161 15 42 59 29 2 14

 Peste 20 326 30 94 130 33 11 28

EDU Înv.terţiar 130 1 13 55 35 8 18

 Înv.secundar sup. 384 9 84 183 62 8 38

 Înv.P/G/Fara 323 65 136 82 14 1 25

Etnie Română 704 33 194 292 102 16 67

 Romi 99 36 33 14 5 0 11

 Alte 34 6 6 14 4 1 3

Statut Căsătorită 388 57 124 134 40 9 24

Marital Necăsătorită 449 18 109 186 71 8 57

Religie Ortodoxă 724 52 205 283 99 14 71

 Catolică 28 2 8 12 3 1 2

 Protestantă 18 2 2 11 2 0 1

 Neoprotestantă 40 9 11 9 5 0 6

 Musulman 14 7 4 1 1 1 0

 Altă religie 9 2 2 4 0 0 1

 Ateu 4 1 1 0 1 1 0

Pract.rel. Scăzut 277 21 82 114 29 5 26

 Mediu 192 20 46 74 29 7 16

 Ridicat 368 34 105 132 53 5 39

NIV SE Scăzut 130 11 38 52 15 1 13

 Mediu 420 45 113 151 61 9 41

 Ridicat 287 19 82 117 35 7 27
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Caracteris� ci Total Sub 15 ani
15-16 

ani
17-18 

ani
19-20 

ani
Peste 
20 ani

Neprecizat

Total Total 837 100% 9,0% 27,8% 38,2% 13,3% 2,0% 9,7%

Mediu Rural 385 100% 12,5% 34,0% 32,2% 8,1% 3,1% 10,1%

 Urban 452 100% 6,0% 22,6% 43,4% 17,7% 1,1% 9,3%

Zona BU_IF 128 100% 0,0% 19,5% 44,5% 21,9% 0,8% 13,3%

 Centru 124 100% 16,1% 32,3% 29,8% 15,3% 0,0% 6,5%

 NE 131 100% 6,9% 36,6% 32,1% 9,2% 5,3% 9,9%

 NV 105 100% 1,9% 17,1% 48,6% 15,2% 2,9% 14,3%

 SE 101 100% 12,9% 27,7% 36,6% 6,9% 2,0% 13,9%

 SUD-M 115 100% 8,7% 29,6% 44,3% 11,3% 1,7% 4,3%

 SV-O 59 100% 20,3% 27,1% 28,8% 15,3% 1,7% 6,8%

 VEST 74 100% 12,2% 32,4% 37,8% 9,5% 1,4% 6,8%

Dimens. Mun.Buc 101 100% 0,0% 14,9% 45,5% 24,8% 1,0% 13,9%

 Peste 200 mii 45 100% 13,3% 15,6% 46,7% 11,1% 0,0% 13,3%

 100-200 mii 43 100% 2,3% 23,3% 46,5% 20,9% 2,3% 4,7%

 50-100 mii 65 100% 3,1% 29,2% 41,5% 16,9% 0,0% 9,2%

 10-50 mii 148 100% 9,5% 23,0% 43,9% 16,2% 2,0% 5,4%

 Până la 10 50 100% 8,0% 34,0% 34,0% 12,0% 0,0% 12,0%

 Rural 385 100% 12,5% 34,0% 32,2% 8,1% 3,1% 10,1%

Varsta 15-16 ani 175 100% 10,3% 29,1% 34,3% 12,6% 1,1% 12,6%

 17-18 ani 175 100% 6,9% 26,3% 40,6% 15,4% 1,1% 9,7%

 19-20 ani 161 100% 9,3% 26,1% 36,6% 18,0% 1,2% 8,7%

 Peste 20 326 100% 9,2% 28,8% 39,9% 10,1% 3,4% 8,6%

EDU Înv.terţiar 130 100% 0,8% 10,0% 42,3% 26,9% 6,2% 13,8%

 Înv.secundar sup. 384 100% 2,3% 21,9% 47,7% 16,1% 2,1% 9,9%

 Înv.P/G/Fara 323 100% 20,1% 42,1% 25,4% 4,3% 0,3% 7,7%

Etnie Română 704 100% 4,7% 27,6% 41,5% 14,5% 2,3% 9,5%

 Romi 99 100% 36,4% 33,3% 14,1% 5,1% 0,0% 11,1%

 Alte 34 100% 17,6% 17,6% 41,2% 11,8% 2,9% 8,8%

Statut Căsătorita 388 100% 14,7% 32,0% 34,5% 10,3% 2,3% 6,2%

 marital Necăsătorita 449 100% 4,0% 24,3% 41,4% 15,8% 1,8% 12,7%

Religie Ortodoxa 724 100% 7,2% 28,3% 39,1% 13,7% 1,9% 9,8%

 Catolică 28 100% 7,1% 28,6% 42,9% 10,7% 3,6% 7,1%

 Protestantă 18 100% 11,1% 11,1% 61,1% 11,1% 0,0% 5,6%

 Neoprotestantă 40 100% 22,5% 27,5% 22,5% 12,5% 0,0% 15,0%

 Musulman 14 100% 50,0% 28,6% 7,1% 7,1% 7,1% 0,0%

 Altă religie 9 100% 22,2% 22,2% 44,4% 0,0% 0,0% 11,1%

 Ateu 4 100% 25,0% 25,0% 0,0% 25,0% 25,0% 0,0%

Pract.rel. Scăzut 277 100% 7,6% 29,6% 41,2% 10,5% 1,8% 9,4%

 Mediu 192 100% 10,4% 24,0% 38,5% 15,1% 3,6% 8,3%

 Ridicat 368 100% 9,2% 28,5% 35,9% 14,4% 1,4% 10,6%

NIV SE Scăzut 130 100% 8,5% 29,2% 40,0% 11,5% 0,8% 10,0%

 Mediu 420 100% 10,7% 26,9% 36,0% 14,5% 2,1% 9,8%

 Ridicat 287 100% 6,6% 28,6% 40,8% 12,2% 2,4% 9,4%
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Tabel 8.1.4 Femei � nere după vârsta primei experiențe sexual

Vârstă Rural Urban Total Rural Urban Total

Sub 15 ani 48 24 72 8,7% 3,5% 5,7%
15-19 ani 268 358 626 48,8% 51,3% 50,3%
20-24 ani 28 26 54 5,1% 3,7% 4,3%
NR 41 44 85 7,5% 6,3% 6,9%
Fără experiența sexuală 164 246 410 29,9% 35,2% 32,8%
Total respondenţi 549 698 1247 100% 100% 100%

Tabel 8.2.1 U� lizarea contracepţiei la prima experienţă 

Contracepție Rural Urban Total Rural Urban Total

DA 146 282 428 37,9% 62,4% 51,1%
NU 173 118 291 44,9% 26,1% 34,8%
Nu îmi amintesc 25 18 43 6,5% 4,0% 5,1%
NR 41 34 75 10,6% 7,5% 9,0%
Total 385 452 837 100% 100% 100%

Tabel 8.2.2 Utli� zarea contracepției la prima experiență sexuală (compara� v 2004, 2016) 

An studiu 2004 2016

Număr neponderat de cazuri 564 837
Femei cu experiență sexuală 100% 100%
Orice metodă 52,9% 51,1%
Metode moderne 44,7% 46,6%
Metode tradiționale 8,2% 3,9%
Nici o metodă 44,7% 35,4%
Nu au declarat că au folosit 2,4% 14,1%

Tabel 8.2.3 Femei după metoda contracep� vă u� lizată la prima experienţă sexuală 

Metoda contracep� vă Rural Urban Total Rural Urban Total

Pilule 10 8 18 6,8% 2,8% 4,2%
Prezerva! ve 119 253 372 81,7% 89,8% 86,9%
Metoda calendarului 2 2 0,0% 0,7% 0,4%
Coitus interruptus 13 14 27 9,0% 4,9% 6,3%
Metoda calendarului + coitus intreruptus 1 3 4 0,6 % 1,1% 0,9%
NR 3 2 5 1,9% 0,7% 1,3%
Total 146 282 428 100% 100% 100%

Tabel 8.2.4 Femei după metoda contracep� vă u� lizată la prima experienţă sexuală  (compara� v 
2004, 2016)

Metoda contracep� vă 2004 2016

Pilule 7% 4,2%
Prezerva! ve 77% 86,9%
Metoda calendarului 2,9% 0,4%
Coitus interruptus 12% 6,3%
Metoda calendarului +coitus interruptus 0,9%
NR 1,1% 1,3 %

Tabel 8.2.5 Mo� vul neu� lizării unei metode contracep� ve la prima experienţă sexuală 

Mo� vul
Număr ponderat 

cazuri
Procent

Nu am an! cipat că voi avea contact sexual 101 34,7%

Nu cunoşteam nicio metodă 34 11,6%

Doream să rămân gravidă 32 11 ,0%

Credeam că, contracepţia este nocivă pentru sănătate 13 4,4%

Am vrut să folosesc, dar nu am avut 14 4,8%

Nu am crezut că aş putea rămâne gravidă 60 20,7%

NR 37 12,8%

Total 291 100 %
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Tabel 8.3.1 U� lizarea contracepției la cel mai recent contact sexual dupa situația maritală a 
femeii în acel moment 

Starea civilă la momentul celui mai recent contact sexual

Total femei Căsătorite/uniune Necăsătorite

Număr cazuri 757 347 410

Total femei 15-24 ani 100% 100% 100%

U� lizarea contracep� velor

U� lizatoare 53.5% 45.8% 60.0%

Metode moderne 43.9% 33.4% 52.7%

Pilule 12.3% 13.5% 11.2%

Sterilet 0.9% 1.7% 0.2%

Prezerva� ve 28.0% 13.5% 40.2%

Spermicide 0.3% 0.3% 0.2%

Diafragma 0.1% 0.3% 0.0%

Ligatura trompelor 2.0% 3.5% 0.7%

Vasectomia 0.3% 0.6% 0.0%

Metode injectabile 0.0% 0.0% 0.0%

Metode tradiționale 9.6% 12.4% 7.3%

Metoda calendarului 0.8% 1.4% 0.2%

Coitus interuptus 5.7% 6.9% 4.6%

Combinat 3.2% 4.0% 2.4%

Neu� lizatoare 46.5% 54.2% 40.0%

Tabel 8.3.2 Numărul partenerilor sexuali în ul� mele trei luni și în � mpul vieții la femeile cu 
experiență sexuală, în funcție de starea civilă în 1999 și 2016

NUMAR PARTENERI SEXUALI Total
Căsătorite/ 
în uniune

Căsătorite anterior 
și necăsătorite

 1999 2016 1999 2016 1999 2016

În ul� mile 3 luni       

Niciunul 13,2% 9,4% 3,7% 4,1% 24,3% 14,0%

Unul 84,6% 70,5% 95,6% 78,9% 71,7% 63,3%

Doi 1,4% 1,8% 0,2% 1,0% 2,8% 2,4%

Trei sau mai mulți 0,8% 0,5% 0,4% 0,3% 1,2% 0,7%

Refuză să răspundă 0,0% 18,0% 0,1% 15,7% 0,0% 20,0%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pe parcursul vieții       

Unul 66,2% 47,2% 77,3% 59,5% 53,2% 36,5%

Doi 18,1% 16,6% 14,0% 13,9% 22,9% 18,9%

Trei 8,1% 8,4% 5,3% 5,7% 11,3% 10,7%

Patru sau mai mulți 7,0% 6,2% 3,2% 2,3% 11,2% 9,6%

Refuză să răspundă 0,7% 21,6% 0,1% 18,6% 1,4% 24,3%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Numă de cazuri 1263 837 780 388 483 449 
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Unul dintre obiec� vele studiului a vizat evaluarea 

cunos� nțelor și a� tudinilor femeilor despre 

sănătatea reproducerii Datele obţinute sunt u� le 

pentru fundamentarea unor poli� ci sau a unor 

intervenții menite să îmbunătățească sănătatea 

reproduc� vă a femeilor.

Opiniile femeilor despre mărimea ideală a unei 

familii din România, respec� v numărul de copii 

doriți, a fost una dintre problemele cercetate. Se 

evidențiază faptul că cele mai multe femei consideră 

că numărul ideal de copii pentru o familie este de 

doi copii (42,2%). Un procent important de femei 

afi rmă şi opțiuni mai puțin precise, menţionând, 1-2 

copii (15, 5%). Doar un sfert dintre femei apreciază 

ca ideal pentru o familie un număr mai mare de doi 

copii. Procentul femeilor care optează pentru un 

singur copil este de două ori mai mare în mediul 

urban față de mediul rural. În mediul urban 69 %,  

dintre femei își doresc cel mult doi copii în � mp ce, 

procentul acestora în mediul rural este mult mai mic, 

56 %. (Tabel 9.1)

Opțiunile față de numărul ideal de copii la momentul 

casătoriei cunosc o schimbare importantă în sensul că 

procentul femeilor care optează doar pentru un singur 

copil crește cu aproape 15 %, atât la cele rezidente în 

mediul urban cât și la cele din rural. (Tabel 9.1.)

A� tudini privind avortul 

Întrebările despre avort au vizat dreptul femeii de a 

decide asupra sarcinii, precum și a situațiilor care ar 

putea jus� fi ca oprirea evoluției unei sarcini. Aproape 

jumătate dintre femei cred că femeia are dreptul 

să ia decizia renunțării la o sarcină. Însă ponderea 

femeilor din mediul rural favorabilă unei as" el de 

decizii este mai mică față de mediul urban (tabel 

9.2). Referitor la circumstanțele în care avortul ar 

fi  acceptat, cele mai multe răspunsuri afi rma� ve 

vizează situaţiile  în care copilul este malformat sau 

sarcina afectează viața femeii și/sau al copilului.

Este interesant de remarcat faptul că statutul marital, 

al unei femei de a nu fi  căsătorită, nu mai cons� tuie 

în opinia majorităţii covârşitoare a femeilor un mo� v 

de a întrerupe o sarcină.

Dacă în 1999, 23 % dintre femei erau favorabile 

avortului într-o as" el de situaţie, în 2016 doar 7%, 

acceptă avortul pentru acest considerent. (Tabel 9.3)

A� tudini față de familie și rolurile reproduc� ve

Femeile au fost întrebate despre responsabilitatea 

deciziei privind evitarea unei sarcini nedorite. 

Majoritatea covârșitoare a femeilor atât în urban 

cât și în rural a apreciat că responsabilitatea deciziei 

revine ambilor parteneri. (Tabel 9.4)

Referitor la întrebarea ce trebuie să facă o femeie 

în cazul unei sarcini nedorite, răspunsurile s-au 

distribuit egal între cele care au opinat în favoarea 

păstrării copilului și cele care nu au ş� ut să exprime 

o opine. (tabel 9. 5) Peste o cincime dintre femei au 

fost favorabie avortului, ponderea acestora fi ind mai 

mare în mediul urban. (Tabel 9.5)

O serie de cinci afi rmații au fost prezentate femeilor 

pentru a-și exprima acordul sau dezacordul asupra 

conţinutului lor. Situația prezentată în tabelul de 

mai jos, compara� v cu anul 1999, arată că anumite 

mentalități cu privire la condiţia femeii la căsătorie 

sau rolurile sale din familie s-au schimbat semnifi ca� v 

în ul� mii 15 ani. (tabel 9.6)

9. ATITUDINI DESPRE FAMILIE, SARCINĂ ȘI ROLUL FEMEII 
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Tabel 9.1 Opinia femeilor privind numărul ideal de copii pentru o familie din România.

Rural Urban Total Rural Urban Total

Opţiuni privind numărul de copii ideal pentru o familie

1. Un copil 87 236 323 4,1 8,1 6,4

2. Unu-doi copii 240 545 785 11,2 18,8 15,5

3. Doi copii 871 1259 2130 40,6 43,3 42,2

4. Doi-trei copii 326 317 643 15,2 10,9 12,7

5. Trei copii 223 184 407 10,4 6,3 8,1

6. Trei-patru copii 56 40 96 2,6 1,4 1,9

7. Patru copii 57 31 88 2,7 1,1 1,7

8. Cinci sau mai mulţicopii 28 19 47 1,3 0,7 0,9

9. Câţi dă Dumnezeu 142 96 238 6,6 3,3 4,7

10. Altă situaţie, care? 19 32 51 0,9 1,1 1,0

11. Nu ş� u 97 146 243 4,5 5,0 4,8

TOTAL 2146 2905 5051 100% 100% 100%

Opţiuni personale privind numărul de copii dori"  la momentul primei căsătorii

1. Un copil 305 455 760 18,9 23,9 21,6

2. Unu-doi copii 227 388 615 14,0 20,4 17,5

3. Doi copii 692 743 1435 42,8 39,0 40,7

4. Doi-trei copii 113 82 195 7,0 4,3 5,5

5. Trei copii 106 87 193 6,6 4,6 5,5

6. Trei-patru copii 18 17 35 1,1 0,9 1,0

7. Patru copii 28 23 51 1,7 1,2 1,4

8. Cinci sau mai mulţicopii 14 19 33 0,9 1,0 0,9

9. Câţi dă Dumnezeu 79 59 138 4,9 3,1 3,9

10. Altă situaţie 3 6 9 0,2 0,3 0,3

11. Nu îmi amintesc 32 27 59 2,0 1,4 1,7

TOTAL 1617 1906 3523 100% 100% 100%

Tabel 9.2 Opinii asupra dreptului femeii de a decide asupra menținerii sau renunțării la sarcină

Credeţi că femeia are dreptul să ia decizii în privinţa sarcinii, inclusiv să facă un avort ?

Rural Urban Total Rural Urban Total

1. DA 891 1515 2406 41,5 52,2 47,6

2. NU 1252 1379 2631 58,3 47,5 52,1

NR 3 11 14 0,1 0,4 0,3

Total 2146 2905 5051 100% 100% 100%

Tabel 9.3 Opinii privind situațiile acceptării/respingerii unui avort provocat

În care dintre următoarele situaţii sunteţi de 
acord ca o femeie să facă un avort?

Da Nu Depinde Nu ş" u

Sarcina pune în pericol viaţa femeii 2046 201 125 2679

Fătul este malformat 2030 182 136 2703

Sarcina a rezultat în urma unui viol/ incest 1456 452 291 2852

Sănătatea femeii este afectată de sarcină 1604 313 394 2740

Femeia nu este căsătorită 364 1589 357 2741

Cuplul nu are cu ce să crească un copil 681 1109 451 2810

Femeia nu doreşte sarcina 1443 474 304 2830
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În care dintre următoarele situaţii sunteţi de 
accord ca o femeie să facă un avort?

Da Nu Depinde Nu ş� u

Sarcina pune în pericol viaţa femeii 100% 40,5% 4,0% 2,5% 53,0%

Fătul este malformat 100% 40,2% 3,6% 2,7% 53,5%

Sarcina a rezultat în urma unui viol/ incest 100% 28,8% 8,9% 5,8% 56,5%

Sănătatea femeii este afectată de sarcină 100% 31,8% 6,2% 7,8% 54,2%

Femeia nu este căsătorită 100% 7,2% 31,5% 7,1% 54,3%

Cuplul nu are cu ce să crească un copil 100% 13,5% 22,0% 8,9% 55,6%

Femeia nu doreşte sarcina 100% 28,6% 9,4% 6,0% 56,0%

Tabel 9.4 Opinii privind responsabilitatea decizei de evitare a sarcinilor nedorite

Evitarea sarcinii nedorite este 
responsabilitatea

Rural Urban Total Rural Urban Total

100% 100% 100%

Ambilor parteneri 1904 2602 4506 88,7% 89,6% 89,2%

Responsabilitatea femeii 119 166 285 5,5% 5,7% 5,6%

Responsabilitatea bărbatului 38 30 68 1,8% 1,0% 1,3%

Nu ş! u 84 94 178 3,9% 3,2% 3,5%

NR 1 13 14 0,0% 0,4% 0,3%

Tabel 9.5 A� tudinea femeii față de o sarcină nedorită

Dacă o femeie are o sarcină nedorită ce trebuie 

sa facă ? Rural Urban Total Rural Urban Total

Să păstreze copilul 854 866 1720 39,8% 29,8% 34,1%

Să facă copilul și să îl dea spre adopție 169 233 402 7,9% 8,0% 8,0%

Să facă un avort 414 702 1116 19,3% 24,2% 22,1%

Nu s! u 709 1104 1813 33,0% 38,0% 35,9%

NR 2146 2905 5051 100% 100% 100%

Total 854 866 1720 39,8% 29,8% 34,1%

Tabel 9.6 A� tudini față de căsătorie și roluri ale femeii în familie

 Credeţi că?
1999

Acord

2016

Acord

2016

Dezac.

2016

Nu ş� u

Îngrijirea copiilor este treaba femeilor 13,2% 11,9% 87,0% 1,1%

Femeia trebuie să fi e virgină când se căsătoreşte 38,4% 20,5% 73,6% 5,9%

Femeia poate să rămână gravidă după primul contact sexual 74,7% 78,1% 10,8% 11,1%

Toţi oamenii trebuie să se căsătorească 48,4% 31,4% 55,5% 13,1%

O femeie trebuie să aibă atâţia copii cât îi dă Dumnezeu 28,9% 31,7% 51,1% 17,1%
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Acest capitol se referă la cunoș� nțele și a� tudinea 

femeilor față de infecția HIV și alte boli cu transmitere 

sexuală. Au fost evaluate, modalitățile de prevenire 

a acestor afecțiuni și factori de infl uență. Aceste 

aspecte au fost abordate și în studiile sănătății 

reproducerii precedente, fapt ce permite efectuarea 

de comparații și analiza tendințelor de evoluție a  

diferitelor aspecte. 

Informare despre HIV și boli cu transmitere sexuală 

Informarea privind HIV și bolile cu transmitere 

sexuală este reliefată de răspunsul la întrebarea „Ați 

auzit despre HIV și boli cu transmitere sexuală?” 

Cunoș� nțele privind una dintre afecțiunile 

menționate au fost evidențiate prin răspunsurile 

spontane cât și cele la întrebările cu variante de 

răspuns.

În anul 2016 un procent de 96,5% dintre femei afi rma 

că au auzit despre HIV/SIDA, mai puține față de anul 

2004 când 99%  menționau acest lucru. 

În ceea ce privește bolile cu transmitere sexuală, 

92,8% dintre femei au auzit despre sifi lis, 59% despre 

gonoree, pondere cu aproxima� v 3% mai scăzută 

față de anul 2004. 

Dacă luăm în discuție și alte boli cu transmitere 

sexuală, 71,3% dintre femei au auzit despre 

candidoza, 62,4% despre herpes genital, 39,5% 

despre chlamidia, 37,5 trichomonas, 31,2% despre 

vegetații veneriene, procent net superior față 

de valorile din anul 2004 la toate bolile anterior 

menționate. (fi g 10.2).

10. CUNOȘTINȚE ȘI ATITUDINI DESPRE HIV/SIDA ȘI BOLI CU 
TRANSMITERE SEXUALĂ

Figura 10.1 
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Figura 10.2 

Pentru toate bolile cu transmitere sexuală nivelul de 

informare este mai scăzut la femeile din mediul rural 

față de urban, la cele cu vârste până la 20 ani și un 

nivel educațional și socio-economic scăzut, situație 

similară cu anul 2004 (tabel 10.2  tabel 10.3). Bolile 

cu transmitere sexuală sunt într-un procent mai 

mare cunoscute de femeile cu experiență sexuală 

necăsătorite, față de cele căsătorite (tabel 10.3). 

Această ul$ mă situație este diferită față de datele 

studiului sănătății reproducerii din anul 2004, în 

care femeile căsătorite aveau un nivel de informare 

superior față de cele necăsătorite. Ponderea femeilor 

cu experiență sexuală care au cunoș$ nțe despre HIV 

și alte boli cu transmitere sexuală este mai mare în 

raport cu cele fără experiență sexuală.

Cunoș" nțe despre modalitatea de prevenire a 

infecției HIV 

Cunoș$ nțele femeilor despre metodele de 

protejare împotriva infecției HIV au fost analizate 

prin răspunsul spontan și răspunsuri la întrebări 

preformate. As% el, 58% dintre femei indică spontan 

ca mijloc de protecție prezerva$ vul, 19,1% evitarea 

de către partener a relațiilor cu pros$ tuate, 15,8% 

un singur partener sexual, 11,6% sterilizarea acelor, 

11,5 % evitarea drogurilor injectabile, 5,2% evitarea 

și 4,8% abs$ nența sexual (Figura 10.3.).

Figura 10.3 
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La întrebările privind modalitatea de prevenire a 
transmiterii infecției HIV au menționat spontan: 
prezerva� vul 58%, evitarea relațiilor cu pros� tuate 
19,1%, relații cu un singur partener sexual 15,8%, 
sterilizarea acelor în situația unor tratamente 
injectabile 11,6%.

Dacă se adaugă la răspusurile spontane și cele la 
întrebările predefi nite, mijlocele de prevenire a 
infecției HIV menționate sunt: prezerva� vul 90,5%, 
evitarea rela� ilor cu pros� tuate de către partener 
85,1%, un singur partener sexual 66,9%, sterilizarea 
acelor 72,8%, evitarea relațiilor homosexuale de 
către partener 65,8%, evitarea drogurilor injectabile 
22,9%, abs� nența.

U� lizarea prezerva� vului 90,5%, evitarea relațiilor 
cu pros� tuate de către partener, sterilizarea acelor 
sunt menționate cu o pondere mai mare de femeile 
din mediul urban. Un singur partener  și abs� nența, 
evitarea relațiilor homosexuale și a drogurilor 
injectabile sunt menționate cu o prevalență mai 
mare de către femeile din mediul rural față de cele 
din mediul urban cu diferențe de 4-6 %.

Prevenția cu ajutorul prezerva� vului este mai 
puțin cunoscută de femeile cu un nivel de educație 
scăzută, primar inferior (80,6%) și cele cu un nivel 
socio-economic scăzut  (73,3%).

Dacă se compară datele din anul 2016 cu cele din 
anul 2004 în ceea ce privește asocierea factorilor 
mediului de rezidență, a nivelului educațional și 
socio-economic cu o cunoaștere a u� lizării diferitelor 
mjloace pentru prevenirea infecției HIV, se constată 
faptul că în anul 2016 un procent mai mare de femei 
din mediul rural și a celor cu școala primară cunosc 

importanța prezerva� vului (87% vs 84%), respec� v 
(83% vs 80%). 

Prevalența femeilor care menționează faptul că 
relațiile sexuale cu  un  singur partener  și monogamia  
protejează  împotriva infecției HIV este mai mare în 
anul 2016 față de anul 2004 (66,9% vs 57%).

În Bucureș�  doar jumătate (50,9%) dintre femei 
menționează relațiile monogame ca o modalitate de 
protecție împotriva HIV/ SIDA, procent ușor superior 
față de cel din anul 2004 (48%).

58,6% dintre femei indică prezerva� vul ca o 
modalitate de prevenire a infecției HIV față de 52% 
în anul 2004. Evitarea relațiilor homosexuale de 
către partener și abs� nența sunt mai des invocate ca 
mijloace de protejare față de bolile cu transmitere 
sexuală și HIV de către femeile de vârste fer� le în 
anul 2016 față de cele din anul 2004.

57% dintre femei consideră că  poți fi  infectat HIV 
fără să ai simptome, un procent net inferior de femei 
care răspund corect față de anul 2004 (82%) și față 
de situația din anul 1999 (67%).

Sursa de informare în ceea ce privește HIV/ SIDA și 
bolile cu transmitere sexuală, pe primul loc se afl ă 
medicul, care este și sursa preferată în viitor, urmat 
de broșuri, pliante, prieteni, mama și internet.

Prac� ci privind testarea HIV

29% dintre femei  au efectuat testul HIV as! el, 61% la 
recomandarea medicului, 22 % în sarcină și 8,7% din 
proprie ini� a� vă (tabel 10.10, tabel 10.11). Deși este 
recomandată consilierea pre și post test, doar 37,6% 
dintre femeile testate HIV afi rmă că au benefi ciat de 
acest serviciu medical (Tabel 10.12).

Tabel 10.1.  Ponderea femeilor care au auzit despre  HIV/ SIDA și alte boli cu transmitere sexuală 

HIV și boli cu transmitere sexuală Rural Urban Total

Total subiecţi 2146 2905 5051

SIDA / HIV 95,0 97,6 96,5

Sifi lis 89,2 95,4 92,8

Gonoree 45,5 68,9 59,0

Candidoza 58,6 80,7 71,3

Chlamidia 25,3 50,0 39,5

Trichomonas 25,7 45,4 37,1

Herpes genital 50,6 71,1 62,4

Vegetații veneriene 23,0 37,2 31,2



Studiul Sănătății Reproducerii - România 2016

100

Tabel 10.2 Ponderea femeilor care au auzit despre bolile cu transmitere sexuală (studiu 
compara� v 2004 și 2016)

 Perioada 2004 2016

HIV/Boli cu transmitere sexuală Rural Urban Total Rural Urban Total

SIDA / HIV 99 100 99,5 95,0 97,6 96,5

Sifi lis 90,4 97,6 94,8 89,2 95,4 92,8

Gonoree 51,8 73,6 65,2 45,5 68,9 59,0

Herpes genital 35 67,9 55,2 50,6 71,1 45,5

Trichomonas 15,9 44,2 33,3 25,7 45,4 37,1

Chlamidia 13,1 31 24,1 25,3 50,0 39,5

Vegetații veneriene 10,9 30,2 13,1 23,0 37,2 31,2

Tabel  10.3. Ponderea femeilor care au auzit de HIV/ SIDA și alte  boli cu transmitere sexuală 

după caracteris� cile studiate.

Caracteris� ci
HIV / 

SIDA
Sifi lis

Candi-
doza

Herpes 
genital

Gonoree Chlamidia
Tricho-
monas

Vegetații
veneriene

Total 5051 96,5 92,8 59,0 71,3 39,5 37,1 62,4 31,2

Mediu Rural 2146 95,0 89,2 45,5 58,6 25,3 25,7 50,6 23,0

 Urban 2905 97,6 95,4 68,9 80,7 50,0 45,4 71,1 37,2

Zona BU_IF 673 96,1 96,1 79,6 88,4 64,5 53,3 79,6 47,4

Centru 628 96,3 88,4 45,5 60,4 33,8 24,7 58,4 22,5

NE 822 95,5 89,8 49,8 62,2 30,8 27,3 54,3 27,3

NV 645 98,0 94,9 59,5 75,0 37,8 34,1 75,8 33,0

SE 643 97,0 91,4 63,5 65,9 34,5 44,0 51,8 27,2

SUD-M 698 97,6 94,3 52,9 69,3 32,5 32,8 58,5 29,1

SV-O 486 94,9 93,8 61,1 77,8 38,5 44,7 45,5 31,3

VEST 456 96,5 95,0 63,4 76,3 47,1 40,6 77,0 32,2

Tip 
Mun.

Bucureș$ 
558 98,7 98,4 84,4 92,3 70,4 58,1 83,5 51,1

Localitate Peste 200 mii 429 98,4 97,2 78,1 87,2 57,1 57,8 67,4 38,2

 100-200 mii 274 100% 98,5 64,6 81,4 47,1 38,3 79,9 32,1

 50-100 mii 402 97,8 97,0 68,4 80,8 48,3 42,0 75,9 39,1

 10-50 mii 956 96,2 93,6 62,9 77,0 42,5 41,7 63,8 32,7

 Până la 10 286 96,5 87,8 49,7 60,1 29,7 26,2 61,5 25,9

Vârsta 15-19 ani 648 94,1 84,0 35,3 51,7 17,4 17,6 43,5 13,6

20-24 ani 604 94,5 88,6 56,3 68,7 37,4 33,1 60,8 28,8

25-29 ani 844 96,3 94,3 59,2 75,7 43,8 37,6 66,0 32,8

30-34 ani 871 97,4 94,3 65,3 75,8 45,2 39,5 65,8 34,4

35-39 ani 1012 97,9 95,7 63,3 74,6 44,0 42,8 68,4 35,3

40-44 ani 1072 97,2 95,4 65,2 74,5 41,6 43,3 63,4 35,3

Nivel Înv.terţiar 1672 99,0 98,6 86,1 93,6 69,1 61,4 86,8 52,4

educaţie Înv.sec.sup. 1799 98,1 96,2 58,5 74,4 34,5 33,2 63,6 27,2

Înv.P/G/Fără 1580 92,1 82,7 30,8 44,2 13,7 15,6 35,1 13,2
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Caracteris� ci
HIV / 
SIDA

Sifi lis
Candi-

doza

Herpes 

genital
Gonoree Chlamidia

Tricho-

monas

Vegetații

veneriene

Statut Căsătorite 3836 96,7 93,5 59,7 72,1 40,0 39,0 62,6 32,4

marital Necăsătorite 762 97,5 95,1 66,5 77,8 48,8 37,1 73,9 34,5

Fără 
experiență 
sexuală

453 93,4 82,8 39,5 53,6 19,2 20,3 40,8 15,0

Niv.socio-ec. Scăzut 599 88,1 77,1 25,7 35,2 9,7 11,0 21,4 10,0

 Mediu 2544 97,0 93,3 55,1 69,7 32,7 34,2 58,5 26,5

 Ridicat 1908 98,5 97,1 74,6 84,9 57,9 49,0 80,4 44,1

Tabel  10.4. Procentul femeilor care au auzit despre HIV/SIDA și bolile cu transmitere sexuală 

(studiu compara� v 2004 și 2016)

 Perioada 2004 2016

Afec! uni Rural Urban Total Rural Urban Total

SIDA / HIV 99 100 99,5 95,0 97,6 96,5

Sifi lis 90,4 97,6 94,8 89,2 95,4 92,8

Gonoree 51,8 73,6 65,2 45,5 68,9 59,0

Herpes genital 35 67,9 55,2 50,6 71,1 45,5

Trichomonas 15,9 44,2 33,3 25,7 45,4 37,1

Chlamidia 13,1 31 24,1 25,3 50,0 39,5

Vegetații veneriene 10,9 30,2 13,1 23,0 37,2 31,2

Tabel 10.5 Ponderea femeilor după răspunsul spontan sau întrebat  referitor la cunoașterea 

bolilor cu transmitere sexual

Afec! uni

Răspuns spontan Răspuns întrebat
Nu ş! u/ Nu răspund

Da Da

5051 5051

HIV / SIDA 96,5 0,0 0,0

Sifi lis 55,0 37,8 2,1

Gonoree 23,0 35,9 3,7

Candidoza 26,3 45,1 3,2

Chlamidia 10,6 28,9 4,7

Trichomonas 11,3 25,8 5,0

Herpes genital 16,1 46,3 4,1

Vegetații veneriene 6,4 24,7 5,5
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Tabel 10.6 Ponderea femeilor după răspunsul spontan referitor la metodele de prevenire a 
transmiterii infecției HIV

Metode 
Răspuns 
spontan

5051

Să folosească prezerva� ve 58,5

Să evite relațiile cu pros� tuate 19,1

Să aibă numai un partener sexual 15,8

Să nu aibă deloc relații sexuale 4,8

Să sterilizeze acele 11,6

Să evite relațiile cu homosexualii 8,0

Să evite tratamentele injectabile 5,2

Să evite drogurile injectabile 11,5

Tabel 10.7 Ponderea femeilor care cunosc modalitatea de prevenire a infec! ei  HIV/ SIDA  după 
caracteris! cile studiate 

Caracteris! ci 610-1 610-2 610-3 610-4 610-5 610-6 610-7 610-8

Total Total 5051 90,5 85,1 66,9 22,9 72,8 65,8 37,1 81,6

Mediu Rural 2146 87,6 83,3 69,9 25,6 69,2 68,0 40,2 80,4

 Urban 2905 92,7 86,4 64,8 20,9 75,4 64,2 34,8 82,5

Zona BU_IF 673 93,8 89,7 50,4 21,2 82,9 56,8 32,1 84,5

Centru 628 87,6 81,1 64,0 26,8 75,2 61,0 38,1 79,1

NE 822 87,8 79,2 63,0 25,8 62,5 66,9 41,1 75,2

NV 645 90,7 86,7 77,2 24,7 79,8 68,1 39,7 82,0

SE 643 90,4 88,3 70,5 25,5 72,6 72,3 41,1 82,6

SUD-M 698 91,4 87,0 77,4 18,8 63,0 68,1 33,8 88,5

SV-O 486 92,4 87,4 64,8 18,3 75,1 68,5 37,4 77,0

VEST 456 91,2 82,2 69,3 20,2 75,4 64,9 31,1 84,9

Tip Mun. Bucureș� 558 97,3 91,9 50,9 19,9 85,1 56,1 31,0 86,4

Localitate Peste 200 mii 429 93,2 84,8 70,4 27,5 73,9 62,5 40,1 81,4

 100-200 mii 274 96,0 83,2 73,4 19,3 82,1 67,5 36,5 81,0

 50-100 mii 402 94,8 91,5 67,9 22,4 78,4 74,1 39,3 88,6

 10-50 mii 956 89,7 84,1 66,0 18,2 69,6 63,7 32,4 79,4

 Până la 10 286 86,7 81,5 66,4 21,7 67,5 66,8 33,9 80,1

Vârsta 15-19 ani 648 85,6 79,8 58,5 25,3 67,3 60,3 38,7 75,3

20-24 ani 604 89,7 82,6 56,6 21,5 71,5 59,6 33,1 80,1

25-29 ani 844 90,8 84,7 65,8 23,6 72,3 62,7 37,1 80,8

30-34 ani 871 90,7 85,2 69,9 21,8 73,1 64,9 35,2 82,0

35-39 ani 1012 92,3 87,6 71,6 23,6 75,2 70,1 38,7 85,0

40-44 ani 1072 91,9 87,5 71,9 22,0 74,5 71,7 38,2 83,5

Nivel Înv.terţiar 1672 96,9 90,7 66,6 19,7 78,6 66,4 31,8 87,6

educaţie Înv.sec.sup. 1799 93,3 88,2 66,9 23,1 75,2 68,8 40,1 84,4

Înv.P/G/Fără 1580 80,6 75,6 67,3 26,1 63,7 61,7 39,2 72,2

Statut Căsătorite 3836 90,7 85,7 70,1 22,3 72,9 67,5 37,4 82,0

 Necăsătorite 762 94,0 84,9 53,5 22,4 75,3 58,8 33,5 82,8

Virgină 453 83,4 79,9 62,7 28,9 67,1 62,7 40,4 76,2

Niv.socio-ec. Scăzut 599 73,3 67,3 60,8 24,2 54,1 55,9 37,7 63,9

 Mediu 2544 91,2 86,7 69,8 24,3 73,3 69,8 40,6 82,7

 Ridicat 1908 95,1 88,6 65,0 20,6 77,9 63,5 32,1 85,7
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Legenda 

610-1 610-2 610-3 610-4 610-5 610-6 610-7 610-8

Să folosească
prezerva� ve

Să evite
relațiile cu 
pros� tuate

Să aibă numai
un partener 
sexual

Să nu aibă
deloc relații
sexuale

Să 
terilizeze
acele

Să evite
relațiile cu
homosexualii

Să evite
Tratamentele
injectabile

Să evite
Drogurile
 injectabile

Tabel 10.8 Femei după cunoș� nțele privind infecția asimptoma� că
Cunoș� nțe Rural Urban Total

DA 52,7% 61,3% 57,6%

NU 47,3% 38,7% 42,4%

Total 100% 100% 100%

Tabel 10.9 Femei dupa sursa de informare privind bolile cu transmitere sexuală 
Surse de informare Surse u� lizate Surse preferate

5051 100% 5051 100%

Medicul 2238 44,3% 3803 75,3%

Alte cadre medicale 1486 29,4% 388 7,7%

Şcoala 879 17,4% 151 3,0%

Părinţii 1804 35,7% 45 0,9%

Prietenii 1574 31,2% 234 4,6%

Materiale scrise (cărţi, broşuri etc.) 2248 44,5% 328 6,5%

Internet 1234 24,4% 131 2,6%

Alte surse 68 1,3% 12 0,2%

Nu îmi amintesc 163 3,2% 140 2,8%

Tabel 10.10 Femei după efectuarea testului HIV 
Testare HIV Rural Urban Total

Au efectuat testul 22,2% 34,0% 29,0%

Nu  au efectuata testul 68,6% 58,9% 63,0%

Nu ş� e/ Nu răspunde 9,2 % 7,0% 7,9%

Total 100% 100% 100%

Tabel 10.11 Femei care au făcut testul HIV după persoana care a recomandat testarea 
Recomandare pentru testare Rural Urban Total Rural Urban Total

Medicul 327 568 895 68,6% 57,4% 61,1%

Alte cadre medicale 7 22 29 1,5% 2,2% 2,0%

Proprie ini� a� vă 22 105 127 4,6% 10,6% 8,7%

În sarcină 100 223 323 21,0% 22,5% 22,0%

Altele 19 66 85 4,0% 6,7% 5,8%

NR 2 5 7 0,4% 0,5% 0,5%

Total 477 989 1466 100% 100% 100%

Tabel 10.12 Femei testate HIV care au fost consiliate

Rural Urban Total

A fost consiliată 43,2% 34,9% 37,6%

Nu  a fost consiliată 49,3% 60,1% 56,5%

Nu  ș� e / Nu răspunde 7,5% 5,0% 5,8%

Total 100% 100% 100%
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11. ABUZUL FIZIC ȘI SEXUAL

Figura 11.2.1 

11.1 ABUZUL  ÎN COPILĂRIE

Abuzurile suferite în copilărie, atât ca vic� mă cât și ca 

martor, predispun ulterior la violență și la tolerarea 

violenței. Întrebarea referitoare la abuzurile suferite 

în copilărie a fost pusă numai persoanelor care au 

împlinit 18 ani și nu locuiau cu părinții. Aproape 

jumătate dintre femeile care locuiesc singure sau 

cu partenerul (48,6% din 1335 subiecți) au fost 

supuse, în copilărie, unei forme de agresiune din 

partea părinților/familiei. S-a exclus de aici varianta 

certuri, având în vedere că este imposibil ca un copil 

să nu fi e certat niciodată (99,7% au răspuns pozi� v 

la acest item). Dintre acestea, jumătate (48,8%) 

au fost vic� me ale unor abuzuri verbale și psihice 

(injurii, amenințări inclusiv cu obiecte), 76% vic� me 

ale unor măsuri represive, iar 55,8% vic� me ale unor 

agresiuni abuzuri fi zice (bătăi, loviri, pălmuiri), în 

copilărie (Tabel 11.1). 

11. 2 MARTORE ÎN COPILĂRIE LA SITUAŢII DE 

VIOLENŢĂ ÎN FAMILIE

Peste 65% dintre femei au declarat că au fost, în 

copilărie, martore ale violențelor în familie (Tabel 

11.2). Cele mai multe femei, 64,9%, au fost martore 

la agresiuni verbale (altele decât simple certuri), 

20,5 % la a� tudini represive iar 17,5 %, la agresiuni 

fi zice. Nu au lipsit nici agresiunile sexuale, la care 

femeile au fost martore, în proporție de 1,7% (Tabel 

11.2.1). În 2004, ponderea femeilor care au declarat 

că au fost martore, în copilărie, la forme de violență 

domes� că era de 22,9% (Figura 11.2.2).

11.3 VIOLENȚA ÎN FAMILIE

Întrebările despre violența în familie sau domes� că 

au fost adresate persoanelor afl ate în cuplu sau 

care s-au afl at anterior într-o as" el de situație. Li 

s-a solicitat să menționeze eventuale situații de 

violență la care au fost supuse vreodată de către 

parteneri. Formele de violență, expuse în atenția 

respondentului, au fost grupate în patru � puri 

principale de violență: violență/agresiuni verbale 

(amenințări simple sau cu șantaje din partea 

partenerului), a� tudini/ comportamente represive, 

agresiuni fi zice, de diferite niveluri de intensitate și 

agresiuni de natură sexuală. 

Din totalul eșan� onului, 3829 persoane (75,8% din 

total) s-au afl at, la un moment dat, în situație de 

conviețuire în cuplu, fi ind eligibile pentru analiza de 

față. 
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Figura 11.3.1 

Distributii ale victimelor, in functie de tipul de agresiune
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Figura 11.3.2 

Distributii ale victimelor, in functie de tipul de agresiune
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La nivelulul acestui subeșan� on, șase din zece 

persoane (60%) au fost supuse la cel puțin o formă 

de violență din partea partenerului, situație care 

caracterizează în egală măsură atât femeile din 

mediul rural cât și urban. Femeile expuse cel mai 

mult la agresiuni fi zice și sexuale, sunt cele cu 

educație puțină, provenite din regiunile de sud ale 

României, cele rome, cele cu mai mulți copii și cu 

nivel socio-economic scăzut. Referitor la agresiunile 

verbale, femeile sunt distribuite aproape egal în 

raport cu caracteris� cile amin� te (Figurile 11.3.1, 

11.3.2, 11.3.3, 11.3.4).

Procentajul determinant este cel al formelor de 

violență verbală. Acestea includ certuri, insulte sau 

amenințări verbale, agresiunea verbală conține 

și certurile din familie, eveniment real în marea 

majoritate a familiilor, importantă fi ind intensitatea 

sau frecvența acestora. Dacă sunt excluse certurile 

”simple” procentajul situațiilor de violență 

domes� că se înjumătățește, fi ind într-o pondere de 

30,5% (Tabelele 11.3.1, 11.3.2). Frecvența situațiilor 

de violență este prezentată în tabelul 11.3.3.

Contextul în care se declanșau aceste evenimente 

sunt în ordinea frecvenței: din cauza rudelor, a 

consumului de alcool, geloziei, lipsuri/șomaj, fără ca 

unele să le excludă pe celelalte (Tabel 11.3.4).

Aproape 5% dintre femei au declarat că au avut 

nevoie de îngrijiri medicale în urma violențelor 

suferite (Tabel 11.3.5). Dar numai 6% dintre femeile 

care au suferit forme de violență au reclamat fapta 

și agresorul la poliție (Tabel 11.3.6). Cele care nu au 

reclamat invocă neîncrederea în autorități, rușine 

față de cei din jur, teamă de agresor, dependența 

economică față de agresor sau speranța că faptele 

nu se vor repeta (Tabel 11.3.7). Cele mai multe femei 

au discutat despre agresiunile suferite în special cu 

rudele și mai puțin cu autorități ce au responsabilități 

în acest domeniu (Tabel 11.3.8). 
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Figura 11.3.3 

Distributii ale victimelor, in functie de tipul de agresiune

0%

20%

40%

60%

80%

100%

T
ot

al

R
ur

al

U
rb

an

B
U

_I
F

C
en

tr
u

N
E

N
V SE

SU
D

-M

SV
-O

V
E

ST

M
un

.B
uc

Pe
st

e 
20

0 
m

ii

10
0-

20
0 

m
ii

50
-1

00
 m

ii

10
-5

0 
m

ii

Pâ
nă

 la
 1

0 

Mediu Zona Dimensiune localitate

Agresiuni verbale Atitudini represive Agresiuni fizice Agresiune sexuală

Figura11.3.4  

Distributii ale victimelor, in functie de tipul de agresiune
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Tabel 11.1 Femei după forma de violenţă semnalată în copilărie 

Forme de violenţă Număr cazuri Procent din total

Număr subiecţi 1335 1335

Injurii/insulte 317 23,7

Suprimare de mese / dulciuri 196 14,7

Amenințări verbale 355 26,6

Controlul corespondenței/telefonului/calculatorului 84 6,3

Amenințări  cu obiecte 84 6,3

Amenințări prin gesturi 195 14,6

Amenințări  cu� t/armă 25 1,9

Împins/târât 92 6,9

Pălmuire 304 22,8

Lovire 181 13,6

Bătaie 180 13,5

Strâns de gât 23 1,7

Izolare 57 4,3

Alungare 33 2,5
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Tabel 11.2 Prevalența femeilor care au declarat că au fost martori în copilărie la forme de violenţă 

domes� că

Total subiecţi care locuiesc singure sau cu partenerul 1335 100

Deloc (nicio formă) 463 34,7

Martori a cel puţin unei forme de violenţă 872 65,3

Tabel 11.2.1 Ponderea femeilor martore în copilărie  la violenţă domes� că după formele de violenţă 

Forme de violenţă
Număr

cazuri
Procent din total

Procent

dintre vic� me

Număr subiecţi 1335 100% 87,2%

Agresiuni verbale (mai puţin certuri) 867 64,9% 99,4%

A" tudini represive 274 20,5% 31,4%

Agresiuni fi zice 234 17,5% 26,8%

Agresiune sexuală 23 1,7% 2,6%

Tabelul 11.3.1  Procentul femeilor vic� me ale unei forme de violenţă domes� că pe medii

Forme de violență Rural Urban Total Rural Urban Total

1759 2070 3829 100% 100% 100%

Vic" mă a cel puţin o formă 1069 1239 2308 60,8% 59,9% 60,3%

Violenţă verbală 1064 1232 2296 60,5% 59,5% 60,0%

A" tudini represive 294 334 628 16,7% 16,1% 16,4%

Agresiuni fi zice 171 151 322 9,7% 7,3% 8,4%

Agresiune sexuală 53 51 104 3,0% 2,5% 2,7%

Tabelul 11.3.2  Ponderea femeilor după formele de violență raportate 

Forme de violență
Număr 

cazuri
Procent 

Număr subiecţi 3836 3836

Certuri 2292 59,7

Injurii/insulte 891 23,2

Amenințări verbale 639 16,7

Controlul telefonului/mobil 390 10,2

Controlul corespondenței  electronice 225 5,9

Restricționarea  sprijinului fi nanciar/sau a u" lizării banilor pentru cheltuieli de 
bază

234 6,1

Amenințări  cu obiecte 161 4,2

Amenințări prin gesturi 316 8,2

Amenințări  cuțit/armă 51 1,3

Împins/târât 194 5,1

Palmuire 270 7,0

Bătaie 170 4,4

Strâns de gât 70 1,8

Alungare 125 3,3

Obligare la relații sexuale 100 2,6

Obligare la prac" ci sexuale cu care nu sunteți de acord 38 1,0
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Tabelul 11.3.3 Frecvenţa situaţiilor de violenţă raportate de femei

Forme de violență Rareori Deseori Mereu Nu e cazul Total

Injurii/insulte 59,7 16,4 3,2 20,7 100%

Amenințări verbale 40,3 13,5 3,0 43,1 100%

Controlul telefonului /mobil 23,8 8,5 2,4 65,3 100%

Controlul corespondenței  electronice 13,9 4,6 1,5 80,0 100%

Restricționarea  sprijinului fi nanciar/sau a u� lizării 
banilor pentru cheltuieli de bază

14,3 4,6 1,9 79,2 100%

Amenințări  cu obiecte 9,8 3,6 1,0 85,7 100%

Amenințări prin gesturi 20,6 6,4 1,2 71,9 100%

Amenințări  cuțit/armă 2,9 1,0 0,6 95,5 100%

Împins/târât 12,0 4,2 1,1 82,7 100%

Pălmuire 17,3 5,2 1,4 76,0 100%

Bătaie 9,5 4,3 1,3 84,9 100%

Strâns de gât 3,8 1,7 0,7 93,8 100%

Alungare 7,5 2,7 1,0 88,9 100%

Obligare la relații sexuale 5,7 2,3 0,9 91,1 100%

Obligare la prac� ci sexuale cu care nu sunteți de 
acord

1,9 1,1 0,4 96,6 100%

Tabelul 11.3.4  Contextul de declanșare a violențelor în familie pe medii

Pe ce fundal se declanșau aceste evenimente? Total Rural Urban

Consum de alcool 314 27,9% 35,2% 28,2%

Lipsuri/somaj 242 21,5% 50,6% 33,7%

Din cauza rudelor 349 31,0% 52,1% 48,8%

Probleme generate de copii 98 8,7% 8,6% 8,8%

Gelozie 272 24,2% 36,6% 33,6%

Cineva în familie are probleme de sănătate 17 1,5% 2,7% 2,7%

Soțul are pobleme de sănătate mintală 10 0,9% 1,7% 0,8%

Dependența soțului de jocuri de noroc 13 1,2% 1,1% 1,7%

Nemulțumiri ale soțului pentru felul în care realizez anumite sarcini 
gospodăreș� 

65 5,8% 7,5% 14,8%

Compe� ții privind cariera între parteneri 15 1,3% 1,0% 2,7%

Consum droguri 4 0,4% 0,4% 0,3%

Nemulțumiri pentru sexul copilului 2 0,2% 0,6% 0,0%

Lipsa de implicare a soțului/partenerului în ac� vitățile gospodăreș� 111 9,9% 17,6% 22,8%

Infi delitate 32 2,8% 3,1% 3,8%

Anturaj 66 5,9% 9,4% 9,0%

Alte 79 7,0% 17,0% 27,6%

Total: 215 10,6% 35,2% 28,2%

Tabelul 11.3.5 Distribuția femeilor după  nevoia de îngrijiri medicale  în urma unor acte de violență 

suferite în cuplu

Aţi avut nevoie de îngrijiri medicale după aceste violenţe Numar cazuri Procent

Da 52 2,3

Nu 2198 95,2

NR 58                2,5

Total 2308 100%
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Tabelul 11.3.6  Femei care au reclamat violența la poliție 

Aţi reclamat ? Număr cazuri Procent

Da 68 3,0%

Nu 2159 93,5%

NR 81 3,5%

Total            2308 100%

Tabel 11.3.7 Mo# vele invocate de femei pentru care nu au reclamat actele de violență la poliție

Mo# ve Număr cazuri Procent

Nu ar ajuta la nimic 251 11,7%

Leziunile nu au fost atât de grave 103 4,9%

Rușine/jenă 76 3,5%

Ar defăima familia 20 0,9%

Teama că ar putea fi  bătută mai grav 18 0,8%

S-a întâmplat doar o dată 33 1,5%

Teama de consecințe economice (nu are cine să mă întrețină) 7 0,3%

Ar suferi copiii 27 1,2%

Alt mo& v/nu ș& e 1624 75,2%

Total 2159 100%

Tabel 11.3.8  Persoanele cu care au discutat femeile ca urmare a abuzurilor suferite

Numar cazuri Procent

Cu o rudă 389 16,9%

Prieten 333 14,4%

Cadru medical 21 0,9 %

Poliție 50 2,1%

Asistent social 14 0,6%

Psiholog 20 0,9%

Profesionist de la ONG 1 0,0%

Avocat 27 1,2%

Nu a discutat cu nimeni 1453 63,0%

Total 2308 100%
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INDICATORI CHEIE

Descrierea esan� onului          Total
Număr femei eligibile cu interviuri complete       5051
Număr femei căsătorite sau în uniune consensuală       3540 
Număr femei � nere 15-24 ani         1247
Număr femei adolescente 15-19 ani        553
% gospodării aglomerate         56,3
Număr mediu de persoane pe gospodărie       3,67

Fer� litate si avort 
Rata totala a fer� lita� i în anul 2015 - născuți/femeie       1,63

Rata totală a fer� lității în anul 2016 - născuți/femeie      1,83

Rata totală a fer� lității pentru anii 2015-2016 - născuți/femeie     1,73

Rata totala a avorturilor          0,26

Planifi care familială

U� lizare curenta a metodelor contracep� ve la femei (%)      48,4

U� lizarea curenta a metodelor contracep� ve la femei în cuplu (%)    55,6

U� lizarea curenta a metodelor contracep� ve moderne la femei în cuplu (%)   43,6

U� lizarea curenta a prezerva� velor la femei (%)       15,1

% femeilor care au primit contracep� ve de la medical de familie      2,6

Nevoia potențială de servicii de planifi care familiară      65,0

Nevoia potențială de servicii de planifi care familiar – persoane căsătorite   75,0

Nevoia neacoperită pentru o metodă contracep� vă modern     26,3

Nevoia neacoperită pentru o metodă contracep� vă modern – persoane căsătorite  31,4

Servicii de sănătate a mamei si copilului 

% femei cu prima vizită prenatală în primul trimestru      74,8

% femei la care li s-a măsurat tensiunea  arterial în � mpul vizitelor prenatale   8,0

% nou născuți cu greutate mică la naștere (ul� ma naștere)     7,80

Femei care au primit îngrijiri postnatale (6 saptamani)      42,9

% femei care au alăptat în prima oră de la naștere – maternități publice    5,4

% femei care au alăptat în prima oră de la naștere – maternități private    3,4

% copii 0-5 luni alăptați exclusive        57,0

Prevalența alăptării exclusive la 5 luni        2,2 

 

Prevenirea cancerului de col uterin

% femei cu experienta sexual care nu au efectuat niciodata examen Babes Papanicolau  37,6

% femeicu nasteri recente care  sunt foarte sa� sfăcute de serviciile din maternitate  82,8

% femei cu ac� vitate sexual care au efectuat examen Babeș Papanicolau în ul� mii 3 ani  51,0

Comportamentul sexual la femeile � nere
% femei 15-24 ani care nu au experiență sexuală       32,3
% femei 15-24 ani care și-au început ac� vitatea sexuală înaninte de 15 ani   5,7
% femei 15-24 ani care și-au început ac� vitatea sexuală înaninte de căsătorie   41,2
% femei 15-24 ani cu ac� vitate sexuală care au folosit metoda contracep� vă la 
primul contact sexual           51,1
% femei 15-24 ani cu ac� vitate sexuală care au folosit prezerva� v la primul contact sexual 86,9 

A� tudini despre HIV/SIDA și boli cu transmitere sexuală
% femei care au cunoș� nțe despre HIV        96,5
% femei care au fost testate HIV         29,0
% femei care au cunoș� nțe despre sifi lis        92,8



Indicatorii cheie

111

% femei care au cunoș� nțe despre gonoree       59,0
% femei care au cunoș� nțele despre prevenirea bolilor 
cu transmitere sexuală – prin prezerva� v       58,5 
 
Violența în familie
% Femei care au fost abuzate în copilărie       48,6
% Femei care în � mpul copilăriei au fost martorii abuzului între părinți    65,3
% Femei care au raportat violență în familie       60,3
% Femei care au raportat abuz verbal din partea partenerului     59,7
% Femei care au raportat abuz fi zic din partea partenerului     7,0
% Femei care au raportat abuz sexual în � mpul vieții      2,6
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Anexa 1

CERCETAREA SĂNĂTĂŢII REPRODUCERII ROMÂNIA

CHESTIONAR
INDIVIDUAL

INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU SĂNĂTATEA
 MAMEI ŞI COPILULUI “Alessandrescu-Rusescu”

CERCETAREA SĂNĂTĂŢII REPRODUCERII
ROMÂNIA

2016

 Ora începerii ………..   Cod zonă ………..        Număr ches� onar …….……….
                                                                                



I. INFORMAŢII PERSONALE

100. În ce lună și an v-ați născut?           

 Luna…………..Anul …………….

101. Câți ani aveți (ani împlinit)?           

 Vârsta în ani ……………………..

102. Vă rugăm să menţionați ul" ma şcoală absolvită (încercuieşte o singură variantă de răspuns și numărul de ani de 

școală absolviți) 

 Am absolvit:

  1. Învăţământ superior (Universitate / Facultate / Colegiu )       1  2  3  4  5 6     

  2. Şcoală postliceală de specialitate                                           1  2  3  4

  3. Liceu                                                                                       1  2  3  4  5

  4. Şcoală profesională, complementară sau de ucenici             1  2  3  4 

  5. Şcoala generală (8 clase)                                                       1  2  3  4  5  6  7  8

  8. Nu am fost la şcoală

103. În prezent, lucrați în afara casei/ aveți serviciu? (încercuieşte o singură variantă)

  1. Da, sunt în ac% vitate

  2. Da, dar acum sunt în concediu pre/postnatal/îngrijire copil

  3. Nu

  4. Nu este cazul, sunt într-o formă de învăţământ

104.  Care este statutul dumneavoastră marital? (încercuieşte o singură variantă)

  1. Căsătorită

  2. Căsătorită fără acte

  3. Separată

  4. Divorțată

  5. Văduvă 

  6. Necăsătorită   con! nuă cu întrebarea 109

104 A Ce vârstă ați avut la prima căsătorie (cu sau fără acte)

  Vârsta în ani__________________________

105. De câte ori ați fost căsătorită (cu sau fără acte)?     De …….. ori

106. Când v-ați căsătorit, prima oară, cu sau fără acte v-ați dorit să aveți vreodată copii?

 1. Da

 2. Nu                     con! nuă cu întrebarea 108

 3. Nu îmi amintesc     con! nuă cu întrebarea 108



107. Câți copii v-ați dorit să aveți când v-ați căsătorit prima oara, cu sau fără acte?       

1. Un copil 7. Patru copii

2. Unu-doi copii 8. Cinci sau mai mulţi copii

3. Doi copii 9. Câţi dă Dumnezeu

4. Doi-trei copii 10. Altă situaţie, care? …………………………..

5. Trei copii 11. Nu îmi amintesc

6. Trei-patru copii

108. Care este ul! ma şcoală absolvită de soţul/ partenerul dvs. (ul! mul soț/ partener) 

 A. Este elev / student

 B. A absolvit o formă de şcolarizare dintre următoarele:

  1. Învăţământ superior (Universitate / Facultate / Colegiu )       1  2  3  4  5 6     

  2. Şcoală postliceală de specialitate                                           1  2  3  4

  3. Liceu                                                                                       1  2  3  4  5

  4. Şcoală profesională, complementară sau de ucenici             1  2  3  4 

  6. Şcoala generală (8 clase)                                                       1  2  3  4  5  6  7  8

  9. Nu a mers la școală

  10. Nu ş! u / Nu îmi amintesc 

109. Care este situaţia dvs. familială 

  A. Dacă sunteţi elevă sau studentă:

 1. Locuiesc cu părinţii

 2. Locuiesc în gazdă/ cămin studenţesc / internat

 3. Locuiesc cu prietenul

  B. Pentru persoane care au ieşit din sistemul de educaţie:

 1. Locuiesc singură

 2. Locuiesc cu partenerul (prieten/ soţ)

 3. Locuiesc cu familia

 4. Locuiesc cu familia şi cu partenerul meu

II. FERTILITATE/ SARCINA

200. Referitor la experienţa dvs. sexuală:

 A. Aţi avut până în prezent, cel puţin o experienţă sexuală?

  1. Da

  2. Nu    con� nuă cu întrebarea 300

  3. NR

 B. Ce vârstă aveaţi la prima experienţă sexuală?

  1. Vârsta în ani împliniţi           

  …………… ani

  2. Nu îmi amintesc

  3. NR

 C. Când aţi avut ul! ma dată o relaţie  sexuală?

  1. Precizaţi când  …………………………………………………………………

  2. Nu îmi amintesc
  3. NR



201. Sunteți gravidă acum?

  1. Da

  2. Nu   con� nuă cu întrebarea 202

  3. Nu sunt sigură   con� nuă cu întrebarea 202

Dacă da, 

 A. În câte luni / săptămâni sunteți gravidă?  Luni …..….. Săptămâni …………….

 B. În momentul când aţi ramas gravidă, aţi dorit sau nu sarcina?

  1. Am vrut să rămân gravidă  con� nuă cu întrebarea 203

  2. Nu am vrut să rămân gravidă/ nu am vrut să (mai) am copii

  3. Nu sunt sigură pe răspuns 

 C. De ce nu doreaţi atunci sarcina?

  1. Doream să mai aștept

  2. Nu mai doresc copii 

  3. Nu m-am hotărât

202. Aţi fost vreodată gravidă?

  1. Da 

  2. Nu     con� nuă cu întrebarea 300

  3. Nu sunt sigură   con� nuă cu întrebarea 300

203. Dacă aţi fost gravidă, vă rugăm să precizaţi:

 A. Este prima dvs. sarcină?

  1. Da 

  2. Nu 

  3. Nu sunt sigură    con� nuă cu întrebarea 300

 B. Ce vârstă aveaţi când aţi rămas pentru prima oară însărcinată?

  1. Vârsta în ani împliniţi           

  …………… ani

  2. Nu îmi amintesc

  3. NR

C. Aţi avut vreodata o sarcina inclusiv extrauterina, care s-a terminat, printr-un avort, nascut mort sau interven" e 

chirurgicala?

  1. Da 

  2. Nu 

204. În legătură cu naşterea primului copil, vă rugăm să precizaţi:

 A. Aţi născut vreodată un copil, viu?

  1. Da

  2. Nu    con� nuă cu întrebarea 300

 B. Câţi copii vii aţi născut ?        

  ………………. copii



 C. Ce vârstă aveaţi când aţi născut primul copil?

  1. Vârsta în ani împliniţi

  …………………ani

  2. Nu îmi amintesc

  3. NR

205. Care este situaţia copiilor dumneavoastră în prezent?

 A. Câţi copii aveți în viață?

  ………………. copii

 B. Câţi dintre copiii dvs. nu locuiesc cu dumneavoastră?

  1. Numărul de copii

  ………………. copii

  2. Toţi copiii locuiesc cu mine  con� nuă cu întrebarea 300

206. Câți dintre copiii care nu locuiesc cu dumneavoastră:

  1. Sunt în sistemul de protecție socială       

  …………………copii

  2. Sunt adoptați            

  …………………copii

  3. Altă situaţie     con� nuă cu întrebarea 300

Dacă niciun copil nu se afl ă în sistemul de protecţie socială, con� nuă cu întrebarea 300

207. Care este principalul mo" v pentru care copilul/ copiii se afl ă în sistemul de protecţie socială sau sunt daţi în 
adopţie? …………………………………………………………………………..……

.............................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

III. PLANIFICARE FAMILIALĂ

Pentru  fi ecare din următoarele metode de prevenire a sarcinii, vă rog să-mi răspundeți dacă:

METODA
300

Ați auzit vreodată 
de ea?

301
Ați folosit-o 

vreodată, tu sau 
partenerul tau?

302
S$ ți de unde să o 
procurați/unde se 

efectuează?

303
De la cine ați auzit 

de această metodă? 
(O singură alegere)

A. Pilule
1. DaàQ301
2. Nu à B

1. DaàQ302
2. Nu à Q302

1. Daà
             à Q303 
2. Nuà

___ ___

B. Sterilet
1. DaàQ301
2. Nu à C

1. DaàQ302
2. Nu à Q302

1. Daà
             à Q303 
2. Nuà

___ ___

C. Prezerva$ ve
1. DaàQ301
2. Nu à D

1. DaàQ302
2. Nu à Q302

1. Daà
             à Q303 
2. Nuà

___ ___



D. Spume/ Crème/ 
ovule/ supozitoare/ 
“Foițe” locale

1. DaàQ301
2. Nu à E

1. DaàQ302
2. Nu à Q302

1. Daà
             à Q303 
2. Nuà

___ ___

E. Diafragma
1. DaàQ301
2. Nu à F

1. DaàQ302
2. Nu à Q302

1. Daà
             à Q303 
2. Nuà

___ ___

F. Ligatura trompelor 
(sterilizarea femeii)

1. DaàQ301
2. Nu à G

1. DaàQ302
2. Nu à Q302

1. Daà
             à Q303 
2. Nuà

___ ___

G. Vasectomia
1. DaàQ301
2. Nu à H

1. DaàQ302
2. Nu à Q302

1. Daà
             à Q303 
2. Nuà

___ ___

H. Metode injectabile
1. DaàQ301
2. Nu à I

1. DaàQ302
2. Nu à Q302

1. Daà
             à Q303 
2. Nuà

___ ___

I. Metoda calendarului
1. DaàQ301
2. Nu à J

1. Daà
             à Q303 2. 
Nuà

___ ___

J. Coitus interuptus (sa 
te fereasca barbatul)

1. DaàQ301
2. Nu à K

1. Daà
              à Q303 
2. Nuà

___ ___

K . 
Alta_______________

___ ___

Coduri pentru întrebarea 303

 1. Doctor 9. Mediator sanitar

2. Moașă 10. Mama

3. As. medical comunitar 11. Mass-Media

4. As. medical 12. Internet/ rețele sociale

5. Cadre didac# ce 13. Cărți/broșuri/pliante/afi șe

6. Farmacist 14. Prietena(e)/cunoș# nțe/colege

7. Psiholog 15. Partener

8. Asistent social 16. Altă persoană

Dacă aţi folosit vreo metoda contracep� vă şi aţi răspuns 1 la orice metodă menţionată la itemul 301 con� nuă cu 

întrebarea 304

Dacă nu aţi folosit nicio metoda contracep� vă şi aţi ales varianta 2 pentru toate metodele menţionate la itemul 301 

con� nuă cu întrebarea 311

304. Dumneavoastră sau partenerul  folosiți în mod curent (adică în ul# mile 30 de zile) vreo metodă de contracepție 

sau faceți ceva ca să preveniți sarcina?

 1. Da

 2. Nu   con� nuă cu întrebarea 311

 3. NR  con� nuă cu întrebarea 311



305. Ce metodă folosiţi? (încercuiţi metoda u� lizată în prezent)

 1. Pilule

 2. Sterilet

 3. Prezerva! ve                                con� nuă cu întrebarea 307

 4. Spume/ Crème/ Ovule locale

 5. Diafragma

 6. Ligatura trompelor (sterilizarea femeii)   con� nuă cu întrebarea 305 A 

 7. Vasectomia    con� nuă cu întrebarea 308

 8. Metode injectabile

 9. Metoda calendarului

 10.Coitus interuptus 

 11.Coitus interuptus + Metoda calendarului

 12.Alte combinații ………………………………………………………………………………..……………

 13.Altă metodă ………………………………………………………………………………………………..
În legătură cu metoda contracep! vă folosită:

 305A. Cine v-a sfătuit să u! lizaţi această metodă? (Răspuns mul! plu)

1. Medicul de familie 9. Asistentul social

2. Medicul O-G 10. Mediator sanitar

3. Medicul şcolar 11. Cadre didac! ce

4. Asistenta medicului de familie / şcolar 12. Mama

5. Moaşa 13. Rude / cunoş! nţe / prieteni
6. Asistent medical comunitar 14. Partenerul
7. Farmacista 15. Nimeni, am decis singură
8. Psihologul 16. Altele ………………………….

 
305B. În ce cadru aţi fost sfătuită/consiliată? (răspuns mul! plu)

  1. Cabinetul medicului de familie

  2. Cabinetul privat de O-G

  3. Cabinet de planifi care familială unitate publică

  4. Cabinet de planifi care familială unitate privată

  5. Cabinet de planifi care familială a unui ONG

  6. Cabinet şcolar

  7. Şcoala părinţilor

  8. Acasă

  9. Altă locaţie …………………………………………………….

 

 305C. Ce informaţii vi s-au furnizat atunci?

Da Nu Nu îmi amintesc

1. Informaţii despre alte metode de PF 1 2 3

2. Informaţii despre efi cacitatea metodei alese 1 2 3

3. Informaţii despre posibile efecte secundare 1 2 3

 

 305D. Cât sunteţi de sa! sfăcută de calitatea serviciilor de planifi care familială de care aţi benefi ciat?

  1. Foarte sa! sfăcută

  2. Sa! sfăcută

  3. Oarecum sa! sfăcută

  4. Nu sunt sa! sfăcută

  5. Nu pot aprecia

  9. NR



306. Dumneavoastră sau partenerul aţi folosit vreodată prezerva� ve în completarea metodei contracep� ve?

  1. Da

  2. Nu 

  3. NR

Dacă a folosit numai metode naturale con� nuă cu întrebarea 309

307. De unde vă procurați metoda principală de contracepție? (răspuns mul" plu)

1. Medicul de familie 6. Cabinet de planifi c. familiala

2. Policlinica/Ambulatoriu de specialitate 7. Magazine

3. Spital 8. Nu s" u

4. Clinica sau doctor privat 9 Alte (specifi ca" i) ……………………..

5. Farmacie ………………………………………………………

308. Plă� ți sau aţi plă� t pentru această metoda?

  1. Da    con� nuă cu întrebarea 310

  2. Nu    con� nuă cu întrebarea 310

309. Ați spus că folosiți Calendarul, Coitus interruptus ca să nu rămâneți gravidă, în loc de o metoda modernă de 

contracepție. Vă rog, să apreciaţi care dintre urmatoarele afi rmații a fost foarte importantă, oarecum importantă sau 

deloc importantă când v-ați hotărât să folosiți aceste metode?

Foarte 
important

Oarecum 
important

Deloc 
important

Nu pot 
aprecia

A. Difi cil de obținut alte metode 1 2 3 4

B. Costul altor metode 1 2 3 4

C. Puține cunoș" nțe 1 2 3 4

D. Efectele adverse ale altor metode 1 2 3 4

E. Soţul/ Partenerul preferă metode naturale 1 2 3 4

F. Concepții religioase 1 2 3 4

G. Recomandarea 1 2 3 4

310. Cât de efi cace este metoda pe care o folosiți?

  1. Foarte efi cace

  2. Efi cace

  3. Mai puțin efi cace

  4. Deloc efi cace 

  5. Nu pot aprecia

Dacă a folosit numai metode tradiţionale con� nuă cu întrebarea 312

 310A. În ul� mul an aţi avut probleme cu procurarea metodei moderne pe care o folosiți?

  1. Da

  2. Nu   con� nuă cu întrebarea 312

 310B. Cu care contracep� ve aţi avut această problemă?

  1. Pilule      con� nuă cu întrebarea 313

  2. Sterilet     con� nuă cu întrebarea 313

  3. Contracep" ve injectabile con� nuă cu întrebarea 313

  4. Altele     con� nuă cu întrebarea 313



 310C. Sunteți mulțumită de calitatea serviciilor de contracep� ve ?

  1. Da   con� nuă cu întrebarea 312

  2. Nu   con� nuă cu întrebarea 312

  3. Nu pot aprecia

311. Care este cel mai important mo� v pentru care nu folosiți o metodă de contracepție acum?

  (O singură variantă de răspuns)

1. Sunt virgină                       mergi Q500     11. Costă prea mult

2. Nu sunt ac" vă sexual         mergi Q500     12. Nu ș" u de unde să o procur

3. Vreau să rămân gravidă 13. Mo" ve religioase

4. Sunt gravidă 14. Prefer avortul

5. Mă tem ca ar putea sa îmi facă rău/ efecte adverse
15. Nu m-am gândit până acum dar aş vrea să folosesc o 
metodă

6. Alăptez/ Lauză 16. Sunt prea în vârstă

7. Am încercat, dar mi-au făcut rău/ efecte adverse 17. Ac" vitate sexuală sporadică

8. Soţul/ Partenerul nu este de accord 18. Alt mo" v, care? …….………………………

9. Doctorul nu vrea să îmi prescrie 19. Nu ș" u 

10. Metoda pe care o doresc nu o găsesc/ greu de 
procurat

312. Cu cine aţi dori să discuta�  sau aţi dori să vă informeze despre planifi carea familială și metoda de contracepție 

pe care o folosiți? (răspuns mul� plu.)

1. Medicul  ginecolog 7. Prietena/ ruda

2. Familie  de familie 8. Partener 

3. Asistenta/ moașa 9. Cineva care folosește contracepția

4. Asistent medical comunitar 10.Alte …….……………………………

5. Farmacist(a) 11.Nu ș" u 

6. Mama 

313. Vă propuneți să (mai) aveți copii în viitor ?

  1. Da

  2. Nu 

  3. Nu ş" u / nu am hotărât

314. Dvs.  și partenerul  dvs. aţi folosit vreodată prezerva� ve?

  1. Da

  2. Nu               con� nuă cu întrebarea 316

  3. Nu îmi amintesc   con� nuă cu întrebarea 317

315. De ce aţi folosit (folosiți) preserva� ve? 

  1. Pentru a preveni sarcina                  con� nuă cu întrebarea 317

  2. Protec" ve împotriva bolilor                con� nuă cu întrebarea 317

  3. Protec" ve împotriva bolii SIDA       con� nuă cu întrebarea 317

  4. Prevenirea sarcinii și a bolilor transmise sexual   con� nuă cu întrebarea 317

  5. Nu ş" u                                                                 con� nuă cu întrebarea 317



316. De ce dumneavoastra și partenerul  dvs. nu aţi folosit (nu folosiți) preserva� ve? (răspuns mul� plu)

  1. Partenerul nu vrea să folosească

  2. Are un singur partener

  3. Prevenirea sarcinii este responsabilitatea femeii

  4. Pentru că diminueză plăcerea

  5. Nu sunt efec� ve pentru prevenirea sarcinii

  6. Pot dauna sănătății

  7. Metoda insuportabilă (psihologic)

  8. Alt mo� v, care? …………………………………………………………………………………………

  9. NR

317. În ul� mii 10 ani aţi recurs vreodată la avort? 

  1. Da

  2. Nu   con� nuă cu întrebarea 400

  3. NR   con� nuă cu întrebarea 400

318. De ce aţi recurs la avort?

  1. Nu am vrut să (mai) am copii

  2. Nu aveam condiţii economice ca să cresc un copil

  3. A fost o sarcină în afara căsătoriei

  4. A fost o recomandare medicală

  5. Copilul avea malformaţiii

  6. Partenerul nu vroia copilul

  7. Alt mo� v, care? ………………………………………………………………………………………..

  8. NR

319. Câte avorturi aţi facut în total? 

  1. Număr de avorturi            

  ………….

  2. NR

320. Când aţi făcut ul� mul avort?

  1. ……………………………………………………………………………….………….

  2. NR

321. Unde aţi facut avorturile? (încercuiţi toate variantele menţionate de respondent)

 1. La spitale publice (de stat)

 2. La spitale private

 3. La cabinetele private ale unor medici

 4. Acasa 

 5. În alte locuri 

 6. NR



322. Aţi avut complicaţii după vreunul dintre aceste avorturi, precum: 

(Citeste raspunsurile)

DA NU Nu îmi amintesc

1. Hemoragie severă sau prelungită 1 2 3

2. Durere perviană prelungită 1 2 3

3. Secreţii vaginale infecţioase 1 2 3

4. Febră ridicată 1 2 3

5.Perforaţie uterină 1 2 3

6. Alta 1 2 3

323. Aţi benefi ciat de servicii de consiliere cu ocazia avortului? (răspuns mul� plu)

  1. Înainte de avort

  2. După avort

  3. Nu îmi amintesc

324. Vi s-a vorbit despre: (răspuns mul� plu)

  1. Riscurile avortului

  2. Metode de planifi care familială (PF)

  3. Nu îmi amintesc

325. Unde a avut loc consilierea? (un singur răspuns pentru A si B)

A. Înainte de avort B. După avort

1. În spital public 1. În spital public

2. În spital privat 2. În spital privat

3. Cabinet PF în unitate de stat 3. Cabinet PF în unitate de stat

4. Cabinet PF în unitate privată 4. Cabinet PF în unitate privată

5. Cabinet medic de familie 5. Cabinet medic de familie

6. ONG-uri 6. ONG-uri

7. Acasă 7. Acasă

8. În alt loc 8. În alt loc

326. După ul" mul avort aţi u" lizat metode moderne de prevenire a sarcinii ? 

  1. Da    con� nuă cu întrebarea 400

  2. Nu 

  3. NR     con� nuă cu întrebarea 400

327. De ce nu aţi u" lizat? 

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..



IV. SĂNĂTATEA MAMEI ŞI A COPILULUI 

întrebările din acest capitol se adresează doar femeilor care, în perioada  1 ianuarie 2015 - 1 octombrie 2016 au avut  

cel puțin o sarcină din care a rezultat un născut viu. 

400. Ul! ma sarcină din care a rezultat un născut viu a fost:
  1. Sarcină naturală 
  2. Fer� lizare în vitro 
  3. Urmare a unui tratament 
  9. NR

401. Ul! ma sarcină a fost:
  1. Sarcină planifi cată 

  2. Sarcină neplanifi cată

  3. Sarcină nedorită

  4. Altă situaţie ...............................................................................................................................
  9. NR

402. În ! mpul ul! mei sarcini v-ați prezentat la un medic de familie, medic specialist O-G  asistente/ moașe pentru 
servicii prenatale (incluzând spitalizari legate de sarcina)?
  1. Da
  2. Nu   con� nuă cu întrebarea 421A

403. În câte săptămâni/luni de sarcină erați gravidă când aţi avut prima consultație prenatală?
 1. Număr de  săptămâni ..................   Număr de  luni.......................................
  9. Nu-mi amintesc

404. Câte consultații prenatale aţi avut în ! mpul ul! mei sarcini?
  1. Număr de consultaţii  ....................
  2. Cât de multe a spus doctorul/ moața/ asistenta să aiba

  3. Nu-mi amintesc, dar sigur au fost cel pu� n 10
  9. Nu-mi amintestc

405. Unde au avut loc consultațiile/ vizitele prenatale? (răspuns mul! plu)

  1. Cabinetul medicului de familie rural

  2. Cabinetul medicului de familie urban

  3. Ambulatoriu de specialitate din spital public 

  4. Ambulatoriu de specialitate din spital privat

  5. Policlinica cu plată

  6. Spital public

  7. Cabinet/ centru medical privat

  8. Spital privat 

  9. Acasă

406. Cine a acordat aceste consultații şi care a fost numărul lor? 
Citește răspunsurile

DA NU Număr de consultaţii/*

A. Medic  de familie 1 2

B. Medic specialist obstetrică -ginecologie 1 2

C. Moașă 1 2

D. Asistenta 1 2

E. Alte persoane 1 2

/* Dacă persoana a ales varianta „Da”, dar nu poate preciza numărul consultaţiilor, în ul" ma coloană se completează 

NA, reprezentând mesajul „Nu îmi amintesc” 



Informa� i privind carnetul gravidei

407. Aţi auzit vreodata de Carnetul gravidei 

  1. Da

  2. Nu   con� nuă cu întrebarea 413

408. Aţi primit Carnetul gravidei la ul! ma sarcină

  1. Da

  2. Nu   con� nuă cu întrebarea 413

409. Dacă aţi primit Carnetul gravidei, precizaţi cine vi l-a dat:

  1. Medic de familie 

  2. Medic specialist O-G  

  3. Moașa 

  4. Asistenta medicală 

  5. Alcineva (specifi cați) ...................................................................................

410. Aţi ci! t informațiile con! nute în  Carnetul gravidei

  1. Da   

  2. Nu   con� nuă cu întrebarea 412

411. Cât de mulțumită sunteți de Carnetul gravidei în privința   Citește răspunsurile

Foarte 
mulțumită

Mulțumită
Destul de 
mulțumită

Nemulțumită
Foarte 

nemulțumită

1. Conținutului  informațional 1 2 3 4 5

2. Diversitatea tema% ca 1 2 3 4 5

3. Modul de prezentare 1 2 3 4 5

4. Momentuluiîn care l-ați primit 1 2 3 4 5

5.U% litatea informațiilor 1 2 3 4 5

 con� nuă cu întrebarea 413

412. De ce nu l-ați ci! t? (răspuns mul� plu)

  1. Mai fusesem gravidă, ș% am ce trebuie să fac

  2. Cineva din familie/cunoș% nțe îl primise înaintea mea și îl ci% sem deja

  3. L-am ci% t dar nu am găsit răspunsurile pe care le căutam 

  4. Mă informez din internet 

  5. Am urmat cursul școala mamei/părinților

  6. Alt mo% v, care …………………………………………………………………………. 
 

 413. În ! mpul sarcinii, la consultațiile prenatale medicul sau moașa v-au vorbit despre: 

Citește răspunsurile

DA NU Nu îmi amintesc

1. Alimentația  sănătoasă 1 2 3

2. Renunțarea la fumat în % mpul sarcinii 1 2 3

3. Prevenirea anemiei prin administrarea preparatelor de fi er 1 2 3

4. Renunțarea la  consumul de alcool în % mpul sarcinii 1 2 3

5. Odihna 1 2 3

6. Ac% vitatea fi zică 1 2 3

7. Alaptare 1 2 3

8. Naștere 1 2 3



414. Cum aţi aprecia calitatea serviciilor medicale prenatale de care aţi benefi at în � mpul ul� mei sarcini?  

 Citește răspunsurile

 
Foarte
bune

Bune
Sufi cient 

de bune

Mai puțin 

bune

Deloc 

bune

1. Informațiile  primite 1 2 3 4 5

2. A# tudinea personalului medical 1 2 3 4 5

3. Timpul de ațteptare  1 2 3 4 5

4. Tratamentele aplicate, inclusiv cele de prevenire 1 2 3 4 5

5. Altele 1 2 3 4 5

415. Aţi urmat cursuri prenatale precum  Școala părinților?

  1. Da

  2. Nu   con! nuă cu întrebarea 419

416. Cine le-a organizat? (un singur răspuns)

  1. Medicul de familie

  2. Un spital public

  3. Un spital privat

  4. Firme private

  5. Altele specifi cați ....................................................................................................................

417. Soțul/partenerul a par� cipat la cursuri?

  1. Da

  2  Nu

418. Cursurile au fost?

  1. Cu plată 

  2. Gratuite

  3. Au fost incluse în pachetul de servicii îngrijiri/naștere 

  4. Alte forme……………………...............................................................................…………………

419. În � mpul sarcinii vi s-a efectuat următoarele proceduri: Citește răspunsurile

DA NU Nu îmi amintesc

1. Cântărire la fi ecare vizită 1 2 3

2. Măsurarea tensiunii arteriale la fi ecare vizită 1 2 3

3. Analize de sange 1 2 3

4. Analize de urină 1 2 3

5. Ecografi e 1 2 3

6. Examene gene# ce 1 2 3

420. În � mpul ul� mei sarcini aţi fost sfătuită de medic să vă internați la spital pentru probleme legate de sarcina?

  1. Da
  2. Nu   con! nuă cu întrebarea 422

421. Aţi fost internată în spital pentru una din următoarele condiții? (Citește răspunsurile)

Da Nu Nu răspund

A. Amenințare avort 1 2 8

B. Sângerare vaginala în prima jumătate a sarcinii 1 2 8

C. Sângerare vaginală în a doua jumătate a sarcinii 1 2 8



D. Hipertensiune arterială anterioară 1 2 8

E. Hipertensiune arterială indusă de sarcină 1 2 8

F. Diabet 1 2 8

G. Vărsături/ Deshidratare 1 2 8

H. Contracții uterine, amenințare de naștere premature 1 2 8

I. Picioare umfl ate, retenție de apă, edeme 1 2 8

J. Operație cezariană în antecedente 1 2 8

K. Sarcină gemelară 1 2 8

L. Infecție urinarț 1 2 8

M. Alte (specifi cț)……………………………………….......... 1 2 8

Aten� e :  con� nuă cu întrebarea 422

421. A De ce nu v-ați prezentat niciodată la consultație prenatală în � mpul ul� mei sarcini (răspuns mul! plu)
  1. Nu mi s-au recomandat
  2. Nu ș! am că sunt importante

  3. Deși ș! am că ar trebui să le fac nu le-am făcut din lipsa mijloacelor 

  4. Nu am avut cu cine lăsa ceilalți copii minori 

  5. Aveam în îngrijire un părinte bolnav 

  6. Nu a avut cine să mă însoțească 

  7. Nu am avut mijloc de transport

  8. Condi! i meteo nefvorabile/accesibilitate redusă 

  9. La dispensar este mereu coadă 

  10. Nu se acordă prioritate gravidei și nu pot aștepta

  11. Medicul a refuzat să mi le facă

  12. Nu sunt asigurată

  13. Altele 

COMPORTAMENTE DE RISC 

422. Fumați când ați  rămas gravidă cu ul� ma sarcină?

  1. Da

  2. Nu   con! nuă cu întrebarea 427

  3. Nu ş! u  con! nuă cu întrebarea 427

423. Ați con� nuat să fumați  fi ind gravidă?
  1. Da

  2. Nu   con! nuă cu întrebarea 425

424. Câte țigări ați fumat zilnic, în medie, în � mpul acestei sarcini?
  1. Un pachet de țigări (20 țigări)

  2. Număr de ţigări       ............................

  3. Mai puțin de o țigară pe zi  con! nuă cu întrebarea 427

  4. Nu îmi amintesc 

425. În ce lună/săptămână de sarcină erați când ați înterupt  fumatul?
  1. Precizaţi luna sau săptămâna de sarcină      ...................)

  2. Nu îmi amintesc 

425A. Care a fost cel mai important mo� v pentru care ați înterupt fumatul?
(un singur răspuns)
  Greață și vărsături

  Țigările nu mai aveau același gust



  Fumatul este nociv pentru copil
  Fumatul este nociv pentru femeia gravidă
  Costul țigărilor
  Prietenii/ Rudele m-au sfătuit să întrerup fumatul
  Doctorii/ Moașa/ Asistenta m-au sfătuit  să întrerup fumatul
  Alt mo� v (specifi că)……………………………………………………………………………………..
  99. Nu răspunde

426. Ați consumat orice can� tate de alcool în � mpul sarcinii ?
  1.Da
  2.Nu                                      con� nua cu întrebarea 427

  8 Nu raspunde                   con� nua cu întrebarea 427

426. A Cât de frecvent ați consumat alcool în � mpul sarcinii?
  Ocazional
  Cel pu� n oda!  pe lună
  Zilnic  sau aproape zilnic
         Nu răspunde                             con� nuă cu întrebarea 427

426. B Ce � p de băutură alcoolică consumați de obicei? (Un singur răspuns)
  Bere
  Vin
  Spirtoase
  Orice, depinde de po" ă

NAȘTEREA 

427. Data nașterii copilului/copiilor (în caz de gemelaritate)        
       ____      ___  _____
427. A Copilul/copiii  s-a(u) nascut 
   1. La termen (săptămâna 37-40 +)
   2. Înainte de termen (la mai puțin la de 37 de săptămâni), la câte săptămâni
   ...................
 
427. B Genul copilului /copiilor 

   1. masculin  
   2. feminin 

427. C Rangul copilului (al câtelea)           
   ....................

427. D. Ce greutate a (u) avut copilul /copii la naștere? 

   1. Greutatea          
       1.................  grame
                                                                                                            2.................grame
                      8. Nu ş� e/nu răspunde

428.  Nașterea (ul� ma) a fost pe cale vaginală, sau prin operație cezariană?

  1. Vaginală
  2. Cezariană

429. Cine a decis modul de naștere? (răspuns mul� plu)
  1.Eu 
  2. Medicul O-G 
  3. Dumneavoastră cu medical dumneavostră 
  4. Soțul /partenerul
  5. Alte persoane specifi cați ...............................................................................................................



430. Ați  născut în România sau în altă țara? 
  1. În România
  2. În altă țară

431. Ați  născut:
  1. La maternitate de stat
  2. Maternitate spital privat
  3. La domiciliu 
  4. Altă situaţie 

432. Ați avut problemele de sănătate pentru care medicul va recomandat un anumit spital unde să nașteți?
  1. Da  specifi cați unde ........................................
  2. Nu
 
433. Cine v-a asistat la naştere?
  1. Medicul O G 
  2. Moașa
  3.Asistenta medicalș
  4. Alte persoane 

434. Cum apreciați asistența la naștere și după naștere în spital? 
Citește răspunsurile

Foarte
bună

Bună Sufi ecint 
de bună

Mai 
puțin 
bună

Deloc 
bună

A. Asistența medicală  la naștere 1 2 3 4 5

B. Îngrijirea dumneavoastră după naștere (complicații după 
naștere)

1 2 3 4 5

C. Comportamentul personalului medical 1 2 3 4 5
D. Confort sau de condițiile de  igienă adecvate 1 2 3 4 5
E. Mâncarea din spital 1 2 3 4 5
F. Contactul cu familia/ vizitele 1 2 3 4 5
G. Alte (specifi ca) _________________________ 1 2 3 4 5

ASISTENTA NOU NASCUTULUI 

435. După naștere vi s-a pus copilul pe burtă?
  1. Da
  2. Nu 
 
436. După câte ore de  de la naștere ați alăptat prima dată copilul?
    ..........................ore                                                                                              .........................
  2. Nu am alăptat niciodată   con! nuă cu întrebarea 438

437. În maternitate copilul dumneavoastra a fost hrănit:
  1. Numai la sân
  2. Sân și alte produse (lapte formula etc)
  3. Numai lapte formula
  4. Nu ș$ u

437. A  Câte luni ați alăptat copilul ?          
   ................

437 B. Cât # mp l-ați alăptat exclusive? (numai sân, fără ceai, apă sau alt lapte)  ................

438. Ați stat împreună cu copilul (în același salon) de la naștere (atât ziua cât și noaptea) până la externare
  1. Da
  2. Nu 



439. După naștere copilul dvs. a necesitat o îngrijire speciala în secția de terapie intensivă?

  1. Da
  2. Nu
  3. Nu ș� e
  9. Nu răspunde

440. Aţi fost transferată la un alt spital sau pe altă sec" e din cauza sănătăţii copilului?
  1. Da  unde specifi cați ....................................................................................

  2. Nu

Screening  neonatal   

Procedura 

441. Ați auzit 
vreodată de 
screening  la nou 
născut  (testare la 
naștere)

442. De la cine ați 
auzit de screening 

443. Copilul 
dumneavosatră a  
fost inves" gat prin 
screening 

444. Ați fost 
informată de 
importanța testării

A. Testarea 

neonatala 

Screening pentru 

fenilcetonurie și 

hipo" roidie

1. DaàQ442

2. Nu à B
Menționați codul 

1. Daà444

2.  Nu  à B

3.Nu s� e/NS

1. Daà B
2. Nu à B

B. Screening 
neonatal pentru 
surditate

1. Daà442
2. Nu à C

Menționați codul 1. Daà444
               
2. NuàC

1. Daà  C
2. Nu à C

C. Screening pentru 
re" nopa" a de 
prematuritate 

1. DaàQ442
2. Nu à 445

Menționați codul
1. Daà444
               
2. Nuà 445        

1. Daà 445

CODURILE PENTRU Q442:
  1. Medic de familie 
  2. Medic specialist O-G 
  3. Moașa 
  4. Asistenta medicală 
  5. Alcineva ( specifi ca� _____________________________ )

445. Ați benefi ciat de servicii postnatale după externarea din maternitate, la domiciliul dumneavoastră?
  1. da
  2. Nu ...............................con� nuă cu întrebarea  500

  8 Nu raspunde..................  con� nuă cu întrebarea  500

446. Cine v-a acordat aceste consultații postnatale? (răspuns mul� plu)
  1. Medicul de familie

  2. Asistenta medicului de familie

      3. Moașa

       4. Asistentul medical comunitar

        5. Mediatorul sanitar

        6. Altă persoană..................................

447. De acte ori ați fost vizitată acasă  pentru consultații postnatale?

               ..............................................ori



448. Ce informații ați primit în cadrul consultațiilor postnatale?          
Citește răspunsurile

Da Nu Nu-și amintește

1. Imunizări 1 2 8

2. Alăptare 1 2 8

3. Îngrijirea copilului 1 2 8

4. Alimentația copilului 1 2 8

5. Alimentația mamei 1 2 8

6. Îngrijirea sânilor 1 2 8

7. Planifi care familială 1 2 8

8. Drepturile copilului și ale familiei 1 2 8

V. MODUL PENTRU FEMEI TINERE (15-24 ani)

Aten� e

Dacă vârsta respondentei este  în intervalul 15-24 ani con� nuaţi cu întrebarea 500

Dacă vârsta respondentei este  în intervalul 25 -44 ani con� nuaţi cu întrebarea 600

500 A. Ați avut  până acum cel puțin o experiență sexuală?

  1. Da
  2. Nu   con! nuă cu întrebarea 600

501. La ce vârstă ați avut prima experiență sexuală?

  1. Precizaţi vârsta      …………………..ani
  2. Nu ș" e / Nu îşi aminteşte

  9. Nu răspunde

501. A. Ce relație aveați cu primul partener sexual (un singur răspuns)

  căsătorita cu el                             con" nua cu intrebarea 511
  logodită cu el
  iubit
  prieten
  coleg
  șef 
  de abia se cunoscuseră/ cunoș" nță oarecare

  niciuna, a fost un viol cu un necunoscut

  rude de sânge (tată, frate, unchi, bunic, văr, naș etc.)

  alta (specifi că) __________________________________

  nu răspunde

501.B. Unde a avut loc prima experiență sexuală?

  domiciliul comun 

  la el acasa

  la ea acasa

  la un prieten

  hotel

  școala

  la serviciu

l  locuri de distracție

  mijloace de transport (auto, tren, etc)

  afară în aer liber

  alt loc 

  nu răspunde



502. Ce vârstă avea primul partener?
  1. Precizaţi vârsta      …………………..ani
  2. Nu ș� e / Nu îşi aminteşte

  3. Nu răspunde

503. Dvs. sau partenerul tău ați folosit vreo metoda de evitare a sarcinii la acea dată?
  1. Da

  2. Nu   con� nuă cu întrebarea 506

  3. Nu își amintește/ Nu ș� e   con� nuă cu întrebarea 512

504. Ce metodă? (un singur răspuns) 
  1. pilule

  2. sterilet

  3. Prezerva� ve  

  4. spume/ Creme/ ovule locale

  5. diafragma

  6. ligatura trompelor (sterilizarea femeii)  

  7. vasectomia

  8. metode injectabile

  9.  metoda calendarului

  10. coitus interuptus 

  11. coitus interuptus + metoda calendarului

  12. prezerva� v + spermicide

  13. prezerva� v + metoda calendarului

  14. alte combina� i ………………………………………………………………………………..……………

  15. altă metoda ………………………………………………………………………………………………..

  16. nu îmi amintesc

505. Cine a luat iniția" ve să o folosească (această metodă de contracepție)?

  eu

  partenerul

  amandoi

  nu isi aminteste

506. De ce nu ați folosit dvs. sau partenerul dvs. o metoda contracep" vă? (un singur răspuns)

  nu a an� cipat că va avea contact sexual

  nu ș� a nici o metodă 

  voia să rămână gravidă

  crede că contracepția este nocivă pentru sănătate

  a vrut să folosească dar nu a avut

  nu a crezut că ar putea rămâne gravidă 

  alte (specifi că) …………………………………………………………………………………………..

  nu își amintește/ Nu ș� e

507. Ați rămas  gravidă?

  1. Da

  2. Nu   con� nuă cu întrebarea 510

508. Câți ani aveați când ați rămas gravidă pentru prima dată? 

  1. Precizaţi vârsta     ……………  Ani
  2. Nu ş� u

509. Când ați rămas gravidă pentru prima dată, în ce relație erați cu tatăl copilului?

  1. căsătorită cu el   con� nuă cu întrebarea 511

  2. logodită cu el
  3. iubit
  4. prieten
  5. de abia se cunoscuseră/ cunoș� nță oarecare

  6. relație prin viol/ incest 

  7. alte (specifi că) …………………………………………………………………………………………..

  9. nu răspunde



510. V-ață căsătorit cu el sau ați început să trăiți împreună?
  1. Da
  2. Nu 

511. Câți parteneri sexuali ați avut în ul! mele 3 luni

  ------------------------------------ 8 nu răspunde

512. Câți parteneri sexuali ați avut de-a lungul vieții

  -------------------------------------- 8. Nu raspunde

VI. SĂNĂTATEA FEMEII

Program de cancer de col uterin 

600. Ați făcut vreodată un examen de secreție cito-vaginală (Papanicolau)?
  1. Da
  2. Nu         con� nuă cu întrebarea 603

  3. Nu ş# u   con� nuă cu întrebarea 603

601. Cât de des faceți examene ginecologice de ru! nă (în afara sarcinii)?
  1. Cel puțin odată pe an 

  2. La fi ecare 1-2 ani
  3. La fi ecare 3-5 ani
  4. La mai mult de 5 ani odată
  5. A făcut o singură dată

602. Când ați făcut ul! ma dată un examen cito-vaginal?
  1. Anul acesta           con� nuă cu întrebarea 604

  2. Anul trecut       con� nuă cu întrebarea 604

  3. Acum 1-2 ani   con� nuă cu întrebarea 604

  4. Acum 2-3 ani   con� nuă cu întrebarea 604

  5. Cu peste 3 ani în urmă   con� nuă cu întrebarea 604

  6. Nu îmi amintesc   con! nuă cu întrebarea 604

603. Care este mo! vul principal pentru care nu ați făcut examen Papanicolau?
(Un singur răspuns)

  1. Nu considera necesar 
  2. Sunt sănătoasă/ nu are probleme ginecologice
  3. Nu am # mp
  4. A neglijat
  5. Nu îi plac examenele ginecologice
  6. Este difi cil să se programeze

  7. Nu îi place locul/ echipamentul

  8. Nu îi place personalul medical

  9. Trebuie să aștept prea mult

  10. Este virgină

  11. Alte (specifi că) …………………………………………………………………………………

604. Care credeți că este u! litatea examenului  Papanicolau (un singur răspuns)

  1. Depistarea precoce a unor boli

  2. Depistarea precoce a cancerului de col uterin

  3. Depistarea unei sarcini

  4. Nu ș# u



COMPORTAMENTE DE RISC 

605. Ați fumat cel puțin 100 țigarete de-a lungul vieții?
  Da
  Nu

606. Fumați în mod curent?
  Da
  Nu, doar ocazional   con� nuă cu întrebarea 607A

607. Câte țigări fumați în medie pe zi?

  1. Un pachet de țigări (20 țigări)

  2. Număr de ţigări       ............................
  3. Mai puțin de o țigară pe zi

  4. Nu îmi amintesc 

 607. A. Ați băut cel puțin o băutură alcoolică (300 ml de bere sau 200 ml vin sau 50ml băuturi spirtoase) în 

fi ecare lună, în ul# mele trei luni?
  1. da

  2. nu                                   con� nuă cu întrebarea 608

       8. nu raspunde                     con� nuă cu întrebarea 608

 
 607. B Ați băut cel puțin o băutură alcoolică zilnic sau aproape zilnic?
  1. da

  2. nu                                con� nuă cu întrebarea 608

  8. nu raspunde                 con� nuă cu întrebarea 608

 
 607 C. Ați băut cel puțin 4  băuturi alcoolice la un moment dat, în ul# mele trei luni?
   1. da

  2. nu                                 con� nuă cu întrebarea 608

         8. nu raspunde                      con� nuă cu întrebarea 608

CUNOSTINTE DESPRE SIDA

608. Ai auzit vreodată despre boala numită SIDA sau infecţia cu HIV?
  1. Da

         2. Nu  con� nuă cu întrebarea 614

609. Credeți că o persoană poate să se infecteze cu virusul HIV și să nu aibă nici un semn de boală?
  1. Da

  2. Nu 

  3. Nu ș% u

610. Ce poate face o persoană ca să reducă riscul de a contacta SIDA?

Spontan Întrebat Nu ş# u/ Nu 
răspundDa Nu Da Nu

1. Să folosească prezerva% ve 1 2 3 4 5

2. Să evite relațiile cu pros% tuatele 1 2 3 4 5

3. Să aibă numai un singur partener sexual 1 2 3 4 5

4. Să nu aibă deloc relații sexuale 1 2 3 4 5

5. Să sterilizeze acele pentru injecții 1 2 3 4 5

6. Să evite relațiile cu homosexualii 1 2 3 4 5

7. Să evite tratamentele injectabile 1 2 3 4 5

8. Să evite drogurile injectabile 1 2 3 4 5



611.  Ați făcut testul HIV
  1. Da
  2. Nu                 con� nuă cu întrebarea 614

  3. Nu ş" u           con" nuă cu întrebarea 614

  3. Nu răspund     con" nuă cu întrebarea 614

612.  Cine va recomandat să-l faceți?
  1. Medicul

  2. Alte cadre medicale

  3. L-am făcut din proprie iniția" vă
  4. L-am făcut în sarcină
  5. Altele specifi cați ……………………………………………………………………………………..

613.  Ați fost consiliată înainte de a face testul HIV?
  1. Da
  2. Nu
  3. Nu ș" u
  4. Nu răspund 

614. Ați auzit de boli cu transmitere sexuală?
  1. Da
  2. Nu

615. Ce boli cu transmitere sexuala cunoașteți? 

Spontan Întrebat Nu ş# u/ Nu 
răspundDa Nu Da Nu

A. Sifi lis 1 2 3 4 5

B. Gonoree 1 2 3 4 5

C. Candidoza 1 2 3 4 5

D. Chlamidia 1 2 3 4 5

E. Tricomonas 1 2 3 4 5

F. Herpes genital 1 2 3 4 5

G. Vegetații veneriene 1 2 3 4 5

616. Din ce surse v-ați informatat în privința bolilor cu transmitere sexuală (răspuns mul# plu)
  1. de la un medic
  2. de la școală
  3. de la părinți
  4. de la prieteni
  5. din materiale scrise (carți, broșuri)
  6. internet  
  7. din media audiovizuală
  8. alta……………………………………………………………….
  9. nu îmi amintesc
  99. nu răspunde

616.A. Care credeți că este cea mai bună sursă de informații pentru bolile cu transmitere sexuală (un singur răspuns)
  1. medicul
  2. școala
  3. părinții
  4. prietenii
  5. material scrise (carți, broșuri)
  6. internet  
  7. media audiovizuală
  8. alta……………………………………………………………….
  9. Nu ș" u
  99. nu răspunde



617. V-a spus vreodată un medic că aveți:
Citește răspunsurile și încercuiește codurile corespunzătoare)

da Nu NA/NR

A. anemie 1 2 8

B. infecție urinară 1 2 8

C. infl amații pelviene 1 2 8

D. boli de inimă 1 2 8

E. HTA 1 2 8

F. hepa� ta B 1 2 8

G. diabet 1 2 8

H. astm 1 2 8

VII. CUNOŞTINŢE / ATITUDINI PRIVIND SANATATEA REPRODUCERII 

700. Care credeți că este numărul ideal de copii pentru o familie în România?

1. Un copil 7. Patru copii

2. Unu-doi copii 8. Cinci sau mai mulţi copii

3. Doi copii 9. Câţi dă Dumnezeu

4. Doi-trei copii 10. Altă situaţie, care? …………………………..

5. Trei copii ………………………………………………………

6. Trei-patru copii 11. Nu ş� u

701. Care este cea mai probabilă perioadă ca o femeie să rămână gravidă în raport cu menstruația?
  1. înainte de menstruație
  2. în � mpul menstruației
  3. imediat dupa menstruație
  4. la jumatatea intervalului între cele două menstruații 
  5. oricând
  6. altă perioadă (care)__________________________________________
  88. nu ș� e

702. Credeți că o femeie are întotdeauna dreptul să ia decizii în privința sarcinii, inclusiv să facă un avort?
  1. Da

  2. Nu   con! nuă cu întrebarea 704

703. În care din următoarele situații  sunteți de acord ca o femeie să facă un avort? (CITEȘTE RĂSPUNSURILE) 

 Da Nu Depinde Nu ş� u

A. Sarcina pune în pericol viața femeii 1 2 3 4

B. Fătul este malformat 1 2 3 4

C. Sarcina a rezultat în urma unui viol/ incest 1 2 3 4

D. Sănătatea femeii este afectată de sarcină 1 2 3 4

E. Femeia nu este căsătorită 1 2 3 4

F. Cuplul nu are cu ce să crească un copil 1 2 3 4

G. Femeia nu doreăte sarcina 1 2 3 4

704. Evitarea sarcinii nedorite este responsabilitatea: CITEȘTE RĂSPUNSURILE
  Ambiilor parteneri 
  A femeii
  A bărbatului
  Nu ș� u

705. Dacă o femeie ia pilulele contracep% ve corect, cât de sigură poate să fi e că nu va rămâne gravidă?
  Perfect sigura
  Aproape perfect sigură
  Destul de sigură,  
  Nu poate fi  sigură
  Nu ș� u



707. Dacă o femeie are un sterilet corect pus, cât de sigură poate să fi e că nu va rămâne gravidă? 

  Perfect sigură
  Aproape perfect sigură
  Destul de sigură, sau
  Nu poate fi  sigură
  Nu ș� u

708.  Acum vă  voi ci!  alte afi rmații. Vă rog să îmi spuneți dacă sunteți de acord sau nu cu ele

 Acord Dezacord Nu ş� u

1. Îngrijirea copiilor este numai treaba femeii    

2. Femeia trebuie să fi e virgină când se căsătorește    

3. Femeia poate să rămână gravidă după primul contact sexual    

4. Toți oamenii trebuie să se căsătorească    

5. O femeie trebuie să aibă atâția copii cât îi dă Dumnezeu    

709. Dacă o femeie are o sarcina nedorită, ce trebuie să faca? (CITEȘTE RĂSPUNSURILE)
  Să păstreze copilul
  Să facă copilul și să il dea spre adopție
  Să facă un avort
  Nu ș� u

710. Care dintre următoarele metode de planifi care familială pe care vi le citesc, ați vrea să o folosiți, să nu o folosiți 
sau nu sunteți sigură dacă ați vrea sau nu:

 
Aş vrea să o 

folosesc

Nu aş vrea să o 

folosesc
Nu sunt sigură Nu ş� u

A. Pilule 1 2 3 4

B. Sterilet 1 2 3 4

C. Ligature trompetelor 1 2 3 4

D. Prezerva� ve 1 2 3 4

E. Coitus interuptus 1 2 3 4

F. Metode locale vaginale 1 2 3 4

G.  Metode injectabile 1 2 3 4

H. Avort la cerere 1 2 3 4

I.  Calendar 1 2 3 4

VIII. Violența domes! că

Întrebările 800-807 se adresează doar femeilor care au coabitat sau coabitează cu soțul sau partenerul o perioadă de 
! mp, indiferent de durată, respec! v celor care s-au declarat căsătorite cu sau fără acte, divorțate, separate, văduve.

În relaţia cu soţul/partenerul s-au întâmplat în ul� mii 2 ani, evenimente precum:

800. Cât de frecvent se petreceau:

Niciodată Rareori Deseori Mereu

A. Certuri 1 2 3 4

B. Injurii/insulte 1 2 3 4

C. Amenințări verbale 1 2 3 4

D. Controlul telefonului /mobil 1 2 3 4

E. Controlul corespondenței  electronice 1 2 3 4

F. Restricționarea  sprijinului fi nanciar/sau a u� lizarii banilor 
pentru cheltuieli de bază

1 2 3 4

G. Amenințări  cu obiecte 1 2 3 4

H. Amenințări prin gesturi 1 2 3 4

I. Amenințări cu� t/arma 1 2 3 4



J. împins/târât 1 2 3 4

K. Pălmuire 1 2 3 4

L. Bătaie 1 2 3 4

M. Strâns de gât 1 2 3 4

N. Alungare 1 2 3 4

O. Obligare la relații sexuale 1 2 3 4

P. Obligare la prac� ci sexuale cu care nu sunteți de acord 1 2 3 4

Dacă la toate situaţiile prezentate la întrebarea 800 varianta încercuita a fost Niciodată con� nuaţi cu întrebarea 808

801. În ce context / pe ce fundal se declanșau aceste evenimente?

  1. Consum de alcool 
  2. Lipsuri/șomaj 
  3. Din cauza rudelor
  3. Probleme generate de copii
  4. Gelozie
  5. Cineva în familie are probleme de sănătate 
  6. Soțul are pobleme de sănătate mintală
  7. Dependența soțului de jocuri de noroc
  8. Nemulțumiri  ale soțului pentru felul în care eu realizez anumite sarcini gospodăreș� 
  9. Compe� ții privind cariera între parteneri
  10. Consum droguri
  11. Nemulțumiri pentru sexul copilului
  12. Lipsa de implicare  a soțului/partenerului în ac� vitățile gospodăreș�  
  13. Infi delitate
  14. Anturaj
  15. Altele .............................................................................................................................…

802. Ați avut nevoie vreodată de îngrijiri medicale în urma acestor violențe ?

  1. Da
  2. Nu
  3. Nu răspunde

803. Ați reclamat vreodată violența domes# că la poliție?

  1. Da
  2. Nu   con� nuă cu întrebarea 805

  3. Nu răspunde  con� nuă cu întrebarea 806

804. Care a fost urmarea?.............................................................................................................................................

.........................................................................................................................

805. De ce nu ați reclamat

  1. Nu ar ajuta la nimic
  2. Leziunile nu au fost atât de grave
  3. Rușine/jenă
  4. Ar defăima familia
  5. Teama că ar putea fi  bătută mai grav
  6. S-a întâmplat doar o dat
  7. Teama de consecințe economice (nu are cine să mă întrețină)
  8. Ar suferi copiii
  9. Alt mo� v

806. După abuzurile pe care le-ați suferit s-a întamplat să: (Citește răspunsurile)

  Plecați de acasă
  Să recurgeăi la gesturi extreme, tenta� ve suicide, omucidere
  Altele



807. Ați discutat cu cineva despre abuzurile suferite (răspuns mul� plu)
  1. cu o rudă
  2. prieten
  3. cadru medical
  4. poliție
  5. asistent social
  6. psiholog
  7. profesionist de la ONG
  8. avocat
  9. nu am discutat

Întrebarea 808 și 809 se adresează doar persoanelor care cumula� v sa� sfac următoarele condiții: au cel puțin 18 ani 
și nu mai locuiesc împreună cu părinții.

808. Cât ați fost copil, la părinți/ sau la persoanele care v-au crescut ați asistat la:

Da Nu Nu răspund

A. Certuri 1 2 9

B. Injurii/insulte 1 2 9

C. Amenințări verbale 1 2 9

D. Controlul telefonului /mobil 1 2 9

E. Controlul corespondenței  electronice 1 2 9

F. Restricționarea sprijinului fi nanciar/sau a u" lizării banilor pentru 
cheltuieli de bază

1 2 9

G. Amenințări  cu obiecte 1 2 9

H. Amenințări prin gesturi 1 2 9

I. Amenințări  cuțit/arma 1 2 9

J. Împins/târât 1 2 9

K. Pălmuire 1 2 9

L. Bătaie 1 2 9

M. Strâns de gât 1 2 9

N. Alungare 1 2 9

O. Obligare la relații sexuale 1 2 9

P. Obligare la prac" ci sexuale cu care nu sunteți de acord 1 2 9

809 Când ați fost copil, părinții  sau persoanele care v-au crescut:

Niciodată Rareori Deseori Mereu NR

A. Vă certau 1 2 3 4 9

B. Vă adresau injurii/insulte 1 2 3 4 9

C. Vă suprimau mese/ dulciuri 1 2 3 4 9

D. Vă ameninţau verbal 1 2 3 4 9

E. Vă controlau corespondența /telefonul /calculatorul 1 2 3 4 9

E. Vă ameninţau cu obiecte 1 2 3 4 9

F. Vă ameninţau prin gesturi 1 2 3 4 9

G. V-au ameninţat cu cuţit / armă 1 2 3 4 9

H. Vă împingeau sau târau 1 2 3 4 9

I.  Vă pălmuiau 1 2 3 4 9

J. Vă loveau 1 2 3 4 9

K. Vă băteau 1 2 3 4 9

L. V-au strâns de gât 1 2 3 4 9

M. V-au izolat 1 2 3 4 9

N. V-au alungat 1 2 3 4 9



IX. Aspecte socio-economice ale familiei
900. Vă rog să-mi spuneți, familia dvs. posedă următoarele: 

 Da Nu
A. Baie 1 2
B. Closet cu apă 1 2
C. Încălzire centrală/ termofi care 1 2
D. Televizor 1 2
E. Autoturism 1 2
F. Calculator 1 2
G. Telefon 1 2
H. Locuință secundară 1 2

901 Care este naționalitatea/etnia dvs?
  Română
  Maghiară
  Rromi (țigani)
  Germană
  Alta (specifi că)  ……………………………………………………………….

  Nu răspund

902. Care este religia/cultul dvs?

1. Ortodoxă 9. Pen! costală 
2. Romano-catolică 10. Adven! stă
3. Greco-catolică 11. Unitariană 
4. Protestantă calvină/reformat, 12. Musulmană 
5. Protestant luteran, 13. Altă religie (specifi că)
6. Protestant anglican 14. Nici o religie/atee
7. Bap! stă 15. Religie nedeclarată
8. Creș! n după evanghelie 

903. Cât de des vă duceți la slujbe/ servicii religioase? (CITEȘTE RĂSPUNSURILE 1-5)
  Cel puțin o dată pe săptămână

  Cel puțin o dată pe lună dar nu în fi ecare săptămână

  Mai rar decât o dată pe lună

  Numai la sărbători

  Niciodată 

904. Locuiește mai mult de o familie în această casă/ apartament?
  Da 

  Nu

905 Din câte persoane se compune familia dvs.?    

          ……………………….persoane

906. Câte camera ocupă familia dvs? 

  (Număr de camere fară dependințe)  ………………………..

907.Din punctul de vedere al banilor, în ce categorie apreciaţi că se încadrează familia dvs? 
(CITEȘTE RĂSPUNSURILE)

  1. Banii nu ne ajung nici pentru strictul necesar
  2. Banii ne ajung cu greu pentru strictul necesar
  3. Reuşim să ne descurcăm cu banii pe care îi avem
  4. Banii pe care îi avem ne permit să trăim mai bine decât alţii 
  5. Ne permitem să avem tot ce ne dorim

SFÂRȘITUL INTERVIULUI ______________________________   MULȚUMESC!!!

ORA LA CARE S-A TERMINAT INTERVIUL   ____ : ____

Numele operatorului de interviu________________________________________
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DEFINIŢII

Aglomerare:

Situaţie specifi că unei gospodării în care fi ecare cameră (mai puţin baia şi bucătăria) este ocupată de mai mult 

de un membru al familiei. O gospodărie este considerată aglomerată dacă numărul total de persoane care 

locuiesc în ea împărţit la numărul total de camere din locuinţă depăşeşte valoarea unu.

Avort:

Întreruperea intenţionată a unei sarcini intrauterine cu scopul de a evita născutul viu.

Fer  litate:

Rata totală a fer! litaţii necesare pentru a menţine nivelul stabil de populaţie, în general 2,1 naşteri la o 

femeie.

Femei afl ate în uniune consensuală:

Femei care sunt căsătorite sau trăiesc cu un bărbat în uniunea consensuală, fără formalizarea relației.

Gospodărie:

Una sau mai multe persoane care împart o locuinţă şi costurile aferente.

Greutate mică la naştere:

Greutatea nou născutului la naştere mai mică de 2,500 grame.

HIV :

Virusul Imunodefi cienţei umane; virus care provoacă SIDA, care se răspândește prin contact sexual cu o 

persoană infectată, prin u! lizarea acelor de seringă, a sângelui sau produselor sanguine contaminate cu acest 

virus.

Infecţii cu transmitere sexual:

Infecţii răspândite prin contact sexual.

Metode moderne de contracepţie:

Prevenirea sarcinii prin metode administrate sau chirurgicale, cum ar fi  prezerva! ve, diafragme, spermicide, 

dispozi! ve intrauterine, contracep! ve orale, contracep! ve de urgenţă, contracep! ve de urgenţă, contracep! ve 

injectabile, sterilizarea feminină şi masculină; în general mai efi cace în prevenirea sarcinilor decât metodele 

de contracepţie tradiţionale.

Metodă permanentă de contracepţie:

Sterilizarea feminină sau masculină, cunoscută şi sub numele de contracepţia chirurgicală, care previne 

sarcina defi ni! v şi foarte efi cace.

Metode tradiţionale de contracepţie:

Prevenirea sarcinii prin mijloace cum ar fi  abs! nenţa periodică sau coitul întrerupt, în general mai puţin 

efi cace decât metodele moderne.

Rata specifi că a avorturilor pe vârste:

Numărul de naşteri la femeile dintr-o anumită categorie de vârstă pe o anumită perioadă de ! mp per 1.000 

femei cu vârste cuprinse între 15-44 ani; de obicei înregistrată pe grupe de vârstă de 5 ani.

Rata specifi că a fer  lităţii pe vârste:

Numărul de naşteri la femeile dintr-o anumită categorie de vârstă pe o anumită perioadă de ! mp per 1.000 

femei cu vârste cuprinse între 15-44 ani; de obicei înregistrată pe grupe de vârstă de 5 ani.



Rata generală a avorturilor:

Numărul de avorturi la femeile de toate vârstele pe o anumită perioadă de � mp la 1.000 femei cu vârste 

cuprinse între 15-44 ani.

Rata generală a fer! litaţii:

Numărul de născuţi vii la femeile de toate vârstele pe o anumită perioadă de � mp, la 1.000 femei cu vârste 

cuprinse între 15-44 ani.

Rata de prevalenţă a u� lizării metodelor contracep� ve:

Procentul femeilor măritate şi afl ate în uniune consensuală care folosesc metode moderne sau tradiţionale 

de prevenire a sarcinilor.

Rata totală a fer! lităţii:

Numărul mediu de copii pe care o femeie i-ar avea în perioada sa reproduc� vă dacă în anii respec� vi ar 

înregistra ratele de fer� litate specifi ce vârstei din populaţia şi perioada studiată; suma ratelor de fer� litate 

specifi ce vârstei.

Rata totală a avorturilor:

Numărul mediu de avorturi pe care le-ar avea o femeie în � mpul vieţii dacă ar înregistra ratele avorturilor 

specifi ce vârstei din populaţia şi perioada studiată; suma ratelor avorturilor specifi ce vârstei. 

SIDA:

Sindromul Imunodefi cienţei Dobândite boală cauzată de  Virusul Imunodefi cienţei Umane (HIV), care distruge 

sistemul imunitar şi duce la moarte în urma infecţiilor oportuniste.

SSR:

Studiul privind Sănătatea Reproducerii la femeile cu vârste cuprinse între 15-44 ani şi uneori şi la bărbaţi cu 

vârste cuprinse între 15-49 ani.

Stare civilă:

Clasifi că femeile conform stării civile legale pe care acestea o au la momentul interviului în mai multe categorii: 

căsătorite, în uniunea consensuală, văduve, divorţate, separate sau niciodată căsătorite.

Vârsta reproduc! vă:    

Vârsta la care se presupune ca majoritatea femeilor sunt capabile să nască copii şi să contribuie semnifi ca� v la 

rata totală a fer� lităţii şi la rata de prevalenţă a u� lizării metodelor de contracepţie; Conform Studiilor privind 

Sănătatea Reproducerii, vârsta reproduc� vă este între 15-44 ani, iar conform Anchetelor Demografi ce şi de 

Sănătate, vârsta reproduc� vă este între 15-49 ani.

Violenţa în familie: 

Violenţa în familie sau domes� c reprezintă orice acţiune sau inacţiune intenţionată, cu excepţia acţiunilor de 

autoapărare ori de apărare, manifestată fi zic sau verbal, săvârşită de către un membru de familie împotriva 

altui membru al aceleiaşi familii, care provoacă ori poate cauza un prejudiciu sau suferinţe fi zice, psihice, 

sexuale, emoţionale ori psihologice, inclusiv ameninţarea cu asemenea acte, constrângerea sau privarea 

arbitrară de libertate.


