
VI. PROGRAMUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE A FEMEII ŞI COPILULUI 

 

VI.2. SUBPROGRAMUL DE SĂNĂTATE A FEMEII 

 

 

1. Prevenirea sarcinilor nedorite prin creşterea accesului la servicii de planificare 

familială 

 

    A. Activităţi: 
1. finalizarea prelucrării şi analizei datelor aferente studiului privind sănătatea reproducerii, 

tipărirea, multiplicarea şi diseminarea rezultatelor; 

2. achiziţia şi acordarea gratuită de contraceptive și dispozitive medicale
*1)

. 

 
     NOTĂ:*1) Contraceptivele și dispozitive medicale se acordă fără plată prin cabinetele de planificare 

familială, prin cabinetele medicilor de familie incluşi în program, prin cabinetele de obstetrică-ginecologie din 

ambulatoriul de specialitate şi spital, precum şi prin secţiile de ginecologie în care se efectuează avorturi la cerere. 

Categoriile de persoane beneficiare ale acordării gratuite a contraceptivelor și dispozitive medicale sunt şomerii, 

elevii şi studenții, persoanele care fac parte din familii beneficiare de ajutor social, femeile cu domiciliul stabil în 

mediul rural, femeile care efectuează un avort, la cerere, într-o unitate sanitar public, precum şi alte persoane fără 

venituri, care dau declaraţie pe propria răspundere în acest sens. 

     Toţi furnizorii de servicii medicale de planificare familială incluşi în program au obligaţia de a justifica 

consumul de contraceptive și dispozitive medicale către direcţiile de sănătate publice teritoriale. 

 

 B. Indicatori de evaluare: 

1. indicatori fizici: 

 1.1. studiul privind sănătatea reproducerii finalizat: 1;  

 1.2. număr de utilizatori activi de contraceptive și dispozitive medicale, beneficiari ai 

intervenţiei: 50.000/an; 

2. indicatori de eficienţă: 

 2.1. cost mediu estimat/studiul privind sănătatea reproducerii: 144.000 lei;  

 2.2. cost mediu estimat/utilizator activ de metode de contracepţie: 100 lei; 

3. indicatori de rezultat: strategia de sănătate a reproducerii elaborată: 1; 

  

 C. Natura cheltuielilor eligibile: 

1. medicamente contraceptive;  

2. dispozitive medicale: prezervative şi sterilete; 

3. prestări servicii pentru culegerea, prelucrarea şi analiza statistică a datelor necesare realizării 

studiului privind sănătatea reproducerii; 

4. editarea şi tipărirea studiului privind sănătatea reproducerii, multiplicarea, legătoria şi 

diseminarea lui.  

         

D. Criterii de selecție a unităților de specialitate care implementează intervenţia:  

 În lista unităţilor de specialitate care implementează intervenţia vor fi incluse unități 

sanitare cu paturi care au în structură secţii de obstetrică - ginecologie, cabinete de planificare 

familială sau cabinete de obstetrică-ginecologie, precum și cabinete medicale de asistență 

medicală primară în cadrul cărora personalul medical deține documente prin care se atestă 

formarea profesională în domeniul planificării familiale.  

 



 E. Unităţi care implementează intervenţia: 
1. Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului "Alessandrescu - Rusescu" Bucureşti; 

2. unităţi sanitare cu paturi care au în structură secţii de obstetrică - ginecologie, cabinete de 

planificare familială sau cabinete de obstetrică-ginecologie; 

3. cabinete de medicină de familie. 


