
COMUNICAT DE PRESĂ 

România este pe primul loc în UE în ceea ce priveşte  numărul de copii născuţi de mame cu vârste sub 

15 ani, reprezentând o treime dintre toate cazurile Uniunii Europene (676 născuți vii din 2000), conform unui 

comunicat al Societăţii de Educaţie contraceptivă şi sexuală.  

“Fenomenul copiilor cu copii este un fenomen social, pentru că efectele nu se limitează la situația unei 

mame sau a unei comunități, ci vizează, în lanț, sănătatea fizică și emoțională a unor copii care se nasc într-un 

mediu vulnerabil și supus riscurilor sociale. Pe de altă parte, mamele minore sunt mai predispuse să nască 

prematur, iar prematuritatea rămâne una dintre cauzele majore ale mortalității infantile”, a explicat Gabriela 

Alexandrescu, de la Organizația Salvați copiii, din România. 

Faptul că se înregistrează un număr crescut de sarcini la minore, apărând fenomenul copii cu copii, la 

vârsta la care dezvoltarea fizică și emoțională sunt incomplete, cu consecințe negative (abandon școlar, copii 

abandonați în spitale sau orfelinate, copii născuți prematur, risc de mortalitate maternă și infantilă și alte 

complicații la naștere), justifică acordarea unei atenții mai mari contracepției. 

Contracepția, noțiunile despre sănătatea sexuală și reproductivă, vin în sprijinul înlăturării fenomenului 

prin conștientizarea și înțelegerea din partea mamelor, a părinților, a cuplurilor. Contracepția vine și în sprijinul 

evitării sarcinilor nedorite și a responsabilizării fetelor și femeilor legate de faptul că fiecare copil contează.  

 

             Motto 2018: “Contracepţia:  Viaţa ta este responsabilitatea ta!". 

Scopul campaniei:informarea populației generale, mai ales a tinerilor despre metodele contraceptive, 

în vederea alegerilor corecte pentru sănătatea sexuală şi reproductivă.  

Grupuri vulnerabile: copiii cu vârste între 10-18 ani, persoanele cu dizabilități mentale, copiii din 
zonele rurale, persoanele cu o condiție socio-economică precară. 

 

Campania este finanțată de către Ministerul Sănătății, prin Programul Național de Evaluare și 

Promovare a Sănătății. Suportul metodologic al campaniei este asigurat de Institutul Național de Sănătate 

Publică.  

 


