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Scopul studiul este analiza economică a SSPT prin 
evaluarea costurilor serviciilor acordate de către CSPT, 
a estimării bugetare pentru serviciile out-reach ale 
CSPT p-u adolescenti vulnerabili și tinarii in stare de 
risck, analiza pragul rentabilității  (treshold analysis) 
acestor servicii și ca rezultat – formularea 
recomandarilor pentru ameliorarea mecanismelor 
existente de finanțare pentru a spori eficienta acestor 
servicii.



Scopul studiului a fost realizat prin aplicarea a 4 abordări 
metodologice (in baza activității și finanțării a 4 CSPT cu performață sporită 
(Neovita(Chișinău), ATIS (Bălți), Salve (Edineț), Tineri p-u Tineri (Cimișlia)):
I. Analiza costurilor actuale a serviciilor oferite de către 

CSPT
II. Evaluarea utilizării timpului pentru serviciile oferite de 

căte CSPT
III. Analiza pragului rentabilității  CSPT
IV. Estimarea costurilor pachetului de servicii out-reach 

eventuale pentru adolesceentii vulnerabili și tinerii din 
grupele de risk in cadrul CSPT



Rezultatele cheie a studiului

FIGURA 3-2: COSTUL ANUAL AL PROGRAMULUI DE SSPT ÎN CADRUL CELOR PATRU CENTRE ÎN ANUL 2011.
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Bugetul mediu anual p-u asigurarea activității unui CSPT raional (cu zona de acoperire de 
circa 90000 populație generală) este de aproximativ 300,000 MDL (26,000 USD) 
(in baza evaluarii costurilor p-u 2011 al celor trei centre de dimensiuni reduse – Atis, Salve şi 
Tineri Pentru Tineri )

În Republica Moldova există 37 CSPT raionale (inclusiv 2 in mun.Balti și Chisinau)+ 1 centru 
de resurse național (Neovita).  Costurile totale de implementare a SSPT de bună calitate în 
cadrul tuturor CSPT din Republica Moldova ar fi de 12,1 mln. MDL (1,050 mln USD)



Rezultatele cheie a studiului

FIGURA 1: DEFALCAREA COSTULUI TOTAL AL CELOR PATRU CSPT 
ÎN ANUL 2011.
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CSPT sunt finanțate per buget 
global

- Circa 2/3 din costuri au fost 
utilizate p-u personal – salarii 
(47%) și instruire continuă 
(19%)
- costurile de asigurare a 
condițiilor p-u efectarea 
activităților – 19%
- materialele informative –
13%
-consumabile medicale 4% -
CSPT incă nu au posibilitatea 
să ofere tot pachetul SSPT 
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CNAM

1,115,000 MDL
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UNICEF
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SDC

240,000 MDL

13%

Alţi donatori
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locale
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FIGURA 2: SURSELE DE FINANŢARE ALE CELOR PATRU CSPT ÎN ANUL 
2011.

-58% din cheltuielile 
p-u 2011 in 4 centre 
evaluate au fost 
acoperite de către 
CNAM 
-– este necesar de a 
evalua posibilitatea 
finanțarii suficiente 
durabile a CSPT



Rezultatele cheie a studiului

Costul unei persoane acoperite cu servicii consultative în cadrul CSPT în
2011 este a fost de 142 lei, in mediu.
Costul unei persoane acoperite cu servicii informațional-educaționale în
cadrul CSPT în 2011 este a fost de 30 lei, in mediu
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Fig.3.  Costuri per tip de servicii CSPT
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Fig.4 Utilizarea timpului în cadrul CSPT p-u diferite 
tipuri de activități

Consultativă / consiliere

Informaţională / educaţională

Organizaţională / metodologică

Pregătirea condiţiilor pentru 
consultarea medicului

Altele

- circa 3/4 din timpul de lucru a CSPT este oferit activă ților instructiv – metodice, 
adică activităților de prevenție primară cu tinerii, membrii comunităților, APL etc.
-25% din timp este oferit activităților consultative cu beneficiarii, adică prevenției 
secundare
-25%  din timpul de lucru a CSPT este oferit activită ților in afara CSPT (out-reach)



Rezultatele cheie a studiului

Prestarea pachetului complet de servicii out-reach p-u adolescenții 
vulnerabili și în stare de risc solicită bugetare suplimentară a CSPT 
în funcție de scenariu p-u prognoza bugetară

Scenariul Costuri 
cumulative 
2013 – 2017, 
mi. MDL

% din scenariul 1 Nr. cumulativ de 
persoane 
acoperite, 
2013-2017

% din scenariul 
1

Scenariul 2 6.0 60% 45000 50%

Scenariul 1 10.0 100% 91000 100%

Scenariul 3 16.0 156% 150000 165%

TABELUL 1: COSTURILE CUMULATIVE ŞI NUMĂRUL CUMULATIV DE PERSOANE INCLUSE CONFORM CELOR TREI
SCENARII PENTRU PROGNOZA BUGETARĂ A PROGRAMULUI, PENTRU PERIOADA 2013-2017



Rezultatele cheie a studiului

Analiza pragului rentabilității  CSPT denotă faptul că:
-Trei componente de SSR (ITS, sarcină precoce & contracepţie şi 
HIV) sunt potențial cost-eficiente.
-prevenirea a min 3 cazuri de HIV infectii in cadru a 4 CSPT 
evaluate indică ca tot pachetul oferit de CSPT este poten țial 
rentabil.
-Prevenirea a > 90 sarcini nedorine in cadru unui CSPT in mediu
indică ca tot pachetul oferit de CSPT este poten țial rentabil.
-Prevenirea a >291 cazuri de infecare cu ITS in cadru unui CSPT in 
mediu indică ca tot pachetul oferit de CSPT este poten țial 
rentabil.

Pentru a demonstra dacă CSPT sunt real cost-eficiente este 
necesară evalurea impactului acestui tip de servicii



Recomandări studiului și implicațiile 
lor practică 

P-u a asigura minimul 
de calitate a serviciilor 
oferite de un CSPT cu 
zona de acoperire a 
90000 populație 
generală este nevoie de 
un buget global nu mai 
mic de 300,000 lei 
anual 

Din 2014 a început  
calculul finanțării 
CSPT luînd în 
considerație acest 
calcul – CSPT care 
au demonstrat un 
nivel înalt de 
performanță au 
finanțate în 
corespundere cu el



Recomandări studiului și implicațiile 
lor practică 

Normele de timp p-u 
activități consultative și 
instructiv-metodice 
reflectate în Regulamentul 
revizuit al CSPT ar facilita 
focusarea activității CSPT 
pe cele de prevenție 
primară printre tineri și 
alti membri ai comunității, 
completate de activitățile 
consultative, ca prevenție 
secundară.

Elaborate și 
aprobate în cadrul 
normelor de 
funcționare a CSPT, 
aprobate prin 
ordinul MS nr. 868 
din 31.07.2013



Recomandări studiului și implicațiile 
lor practică 

Implementarea 
cadrului de 
monitorizare a 
activității CSPT in baza 
indicatorilor de 
calitate ar facilita 
respectarea 
standardelor de 
calitate SSPT in 
practica curentă și 
utilizarea rațională a 
fondurilor

•Indicatorii de calitate 
elaborați și  și aprobați 
în cadrul normelor de 
funcționare a CSPT, 
aprobate prin ordinul 
MS nr. 868 din 
31.07.2013

•Pilotarea sistemului de 
monitorizare electronic 
în baza indicatorilor de 
calitate



Recomandări studiului și implicațiile 
lor practică 

prevederea în actele normative 
respective a posibilității de 
asigurare/procurare din 
bugetele disponibile, în special, 
a testelor rapide p-u HIV, luis, 
hlamidia, sarcină, Hb, precum si 
p-u tratarea unor stari acute ce 
nu necesită spitalizare, in 
special p-u cei din grupurile 
vulnerabile, în special terapia 
sindromală a infecțiilor genitale, 
avortul sigur medicamentos ar 
asigura prestarea eficientă a 
pachetului desfasurat de SSPT, 
prevăzut de Standardele de 
calitate SSPT

Includerea în normale 
de contractare a 
prevederii referitor la 
posiblitatea procurării 
testelor p-u HIV p-u 
2014

Studiu de evaluare a 
nevoilor de procurare a 
remediilor 
contraceptive p-u CSPT



Recomandări studiului și implicațiile 
lor practică 

S-au înaintat propuneri 
de proiect d prevenție 
către CNAM în acest 
sens – răspuns încă nu 
am obținut

Este necesar de a 
precăuta posibilitatea 
obținerii fondurilor 
suplimentare, posibil prin 
proiecte de prevenție p-u 
a oferi serviciile out-reach
p-u adolescenții în stare 
de vulnerabilitate și 
tinerii în stare de risk



Recomandări care urmează a fi 
implementate 

Pentru evaluarea impactului pe termen lung, ar trebui de 
asemenea analizate următoarele perspective: 

4) investigarea repetată (ulterioară) de evaluare asupra 
beneficiarilor şi 
5) analiza tendinţelor pe termen lung, cu ajutorul anumitor 
indicatori naţionali şi regionali.



MULȚUMESC P-U ATENTIE
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